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Byť viditeľný v online svete je dnes už nevyhnutnosť, ktorá 
sa vie podnikateľom a podnikateľkám odvďačiť. Počas troch 
dní získate informácie o tom, ako vytvoriť webstránku bez 
programovania, správne nastaviť reklamné kampane v online 
a venovať sa budeme aj grafickému dizajnu.  

HARMONOGRAM MODULOV:
1.deň (28.3.):
Webstránka bez programovania 
2.deň (29.3.):
Online marketing, sociálne siete a PPC 
kampane

3.deň (30.3.): 

Grafika, špecifické kampane a legislatíva 

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

28.-30.3.2023
9.00 – 13.00 hod.

KONTAKT: 
podujatie@npc.sk
www.npc.sk
www.sbagency.sk

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3IhrLPJ

Online marketing v kocke

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

PODMIENKY
Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnik, spĺňajúci definíciu MSP,  
so sídlom v Bratislavskom kraji.

mailto:podujatie%40npc.sk?subject=
https://www.npc.sk/sk/events/online-marketing-v-kocke/
https://bit.ly/3IhrLPJ
https://www.npc.sk/sk/events/online-marketing-v-kocke/


ČO SA DOZVIETE:

 » ako sa dnes tvoria webstránky a ich možnosti
 » redakčný systém alebo webstránka ušitá na mieru? 
 » Woocommerce, wordpress, builder 
 » funelové weby - móda alebo logika?
 » čo má budúcnosť a čo pravdepodobne nie
 » optimalizácia a SEO 
 » výkon / cena webstránky 
 » typy webstránok a ich zameranie ( firemná stránka, portfólio, 

blog, e-shop...)
 » Obsah webstránok a čo predstavuje dobrý obsah

Webstránka bez programovania
28

 » logika predaja, čo znamená online marketing
 » predávame produkty a služby – voľba stratégie
 » blogy, blogy, blogy
 » facebook marketing - pre koho áno, pre koho nie
 » marketing na instagrame 
 » Google Analytics, založenie účtu a jeho charakteristiky
 » Google Ads – založenie účtu, nastavenie, reklamy

Online marketing, sociálne siete 
a PPC kampane29

 » všeobecný prehľad grafiky 
 » programové vybavenie – výhody/nevýhody
 » raster a webová grafika (Adobe Photoshop)
 » vektor a printová grafika (Adobe Illustrator)
 » katalógy, brožúry, knihy (Adobe Indesign) 
 » špecifické typy reklám (Strossle, Etarget a iné)
 » legislatíva kampaní a súťaží na sociálnych sieťach
 » odporúčania a návody ako na „legálne reklamy“

Grafika, špecifické kampane 
a legislatíva kampaní30

VÁŠ LEKTOR JE: 

Mgr. Tomáš 
Kovalinka PhD.- 

úspešný grafický dizajnér 
a marketingový stratég 
na čele vlastnej digitálnej 
agentúry Meliora.
digital. Aktívne sa 
venuje marketingovým 
stratégiám, 
grafickému dizajnu, 
tvorbe webstránok 
a príprave tlačových 
a propagačných 
materiálov. Vedie vlastný 
marketingový tím, kde 
tvoria online stratégie 
pre mnohé spoločnosti.
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