
Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového 
odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného 
projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový 
program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Podmienky
Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnikateľ, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom 
zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

PRAKTICKÝ ONLINE WORKSHOP

Je pravda, že televíziu už dnes nikto nepozerá? Že do letákov 
a billboardov sa neoplatí investovať? Všade dnes počujeme 
moderné výrazy ako podcasty, „mobile only“, umelá 
inteligencia, personalizácia, video, optimalizácia, konverzie. 
Ako to však naozaj je a čo dnes v reklame funguje? Na seminári 
vyvrátime marketingové mýty a povieme, ako si nastaviť 
efektívny marketingový mix.

Čo sa dozviete
 » Ako si správne vybrať marketingové nástroje vhodné pre váš produkt 

a značku
 » Ako si vytvoriť vlastnú stratégiu, stanoviť si ciele a akým spôsobom ich 

vyhodnocovať 
 » Aké ukazovatele sú dôležité pri výbere správneho marketingového kanála 
 » Akým spôsobom zasiahnuť celý potenciál trhu

Kto je váš lektor
Ing. Martina Rypáková, PhD. – študovala medzinárodný manažment a marketing vo 
Fínsku, následne si vyskúšala, aké je to učiť na univerzite a spravila si doktorát zo zeleného 

marketingu. Jej kreatívne srdce baví prepájať súvislosti, nastavovať stratégiu, hľadať konkurenčné 
prednosti a búrať stereotypy cez CSR projekty a marketingové kampane, v rámci ktorých má za 
sebou viaceré úspechy: projekty pre UNICEF, alebo Ponožková výzva pre Dedoles. Počas karantény 
prijala výzvu a nastúpila na pozíciu marketingovej manažérky do SPP.

4.11.2020
16.00 – 18.00 hod.

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/31lJO2v

Namixujte si svoj 
marketingový koktail

Kontakt:
Tím RP NPC Trnava: rp.tt@npc.sk
Tím RP NPC Nitra: rp.nr@npc.sk
Tím RP NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk
Tím RP NPC Žilina: rp.za@npc.sk
Tím RP NPC Košice: rp.ke@npc.sk
Tím RP NPC Prešov: rp.po@npc.sk
Tím RP NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk
www.npc.sk
www.sbagency.sk

KDE?
Online - Microsoft Teams

https://www.npc.sk/sk/events/namixujte-si-svoj-marketingovy-koktail/
https://www.npc.sk/sk/events/namixujte-si-svoj-marketingovy-koktail/

