
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.

Pozrite sa na váš biznis očami odborníkov z praxe. Dozviete sa, na čo 
všetko sa potrebujete zamerať, ak chcete uspieť na trhu. Venovať sa 
budeme témam ako budovanie značky, nástroje na analýzu biznis modelu, 
škálovanie produktov a služieb, strategické smerovanie firmy, definovanie 
cieľov a cieľových skupín. Nevynecháme základné pravidlá marketingu, ako 
aj tému trvalej udržateľnosti, či spoločenskej zodpovednosti. 

ČO SA DOZVIETE:
 » akými nástrojmi získate prehľad o svojom podnikaní 
 » z čoho pozostáva identita firmy
 » ktoré procesy sú dôležitým pilierom pri škálovaní
 » ako objaviť a naplniť ľudský potenciál vo firme
 » dôležitosť značky a komunikácie pre rozvoj a rast firmy
 » ako identifikovať a využiť unikátnosť svojich produktov a služieb
 » digitálne inovácie a online prezentácia firmy
 » aké sú najčastejšie problémy v malých a stredných firmách 

KTO JE VÁŠ LEKTOR: 
Ing. Katarína Ďurčová – strategický poradca malých a stredných firiem v oblasti 
marketingu, obchodu a ľudských zdrojov. Má viac ako 15 ročnú prax vo firmách doma i 

v zahraničí. Pomáha značkám vystúpiť z davu, nastavuje im komunikáciu, propagáciu a rast v 
súlade s jej hodnotami a poslaním.

HOSŤ: 
Mgr. Imrich Kovaľ – biznis developer, podnikateľ, lektor, mentor, konzultant, obchodník. 
Zakladateľ e-biznis inkubátora MERINEO, spoluzakladateľ dynamickej siete firiem ATTAO.

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3SiAyFH

Piliere úspešného podnikania

ONLINE

15.3.2023
9.00 – 13.00 hod.

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.

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

https://www.npc.sk/sk/events/piliere-uspesneho-podnikania/
https://bit.ly/3SiAyFH
https://www.npc.sk/sk/events/piliere-uspesneho-podnikania/

