
Vzdelávacie podujatie, ako jedna z foriem 
skupinového poradenstva, sa realizuje 
v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, 
prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program 
Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

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

Viete čo je to content marketing? Ako ho zaradiť do 
celkove digitálnej a online stratégie? Prečo je tvorba 
obsahu neoddeliteľnou súčasťou SEO? Na tieto otázky 
vám odpovieme na našej sérii podujatí. Budeme sa učiť 
tvoriť kvalitný a rôznorodý obsah na web. Na záver si 
vyskúšame písanie textov aj prakticky. Aby vaše texty 
ľudia nielen čítali, ale ich aj zdieľali.  

Harmonogram série podujatí:
1. deň (16.2.): Téma č. 1  
Základy content marketingu

2. deň (18.2.): Téma č. 2
Proces tvorby kvalitného obsahu

3. deň (22.2.): Téma č. 3 
Ako písať články   

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/39YBn0R

Content marketing a copywriting
 Od teoretických základov po praktické zručnosti

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

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

Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

16., 18., a 22.2.2021
16.00 – 20.00 hod.

ONLINE
Microsoft Teams

https://www.npc.sk/sk/events/content-marketing-a-copywriting-od-teoretickych-zakladov-po-prakticke-zrucnosti/
https://www.npc.sk/sk/events/content-marketing-a-copywriting-od-teoretickych-zakladov-po-prakticke-zrucnosti/
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Téma č. 1:  
Základy content marketingu
16.2. / 16:00 – 20:00 hod. 
ČO SA DOZVIETE?
 » čo je content marketing a ako zapadá do celkovej digitálnej stratégie
 » content marketing ako neoddeliteľná súčasť SEO
 » proces tvorby kvalitného obsahu
 » tvorba person

PONDELOK

16

Téma č. 2:  
Proces tvorby kvalitného obsahu
18.2. / 16:00 – 20:00 hod. 
ČO SA DOZVIETE?
 » tvorba tém
 » kľúčové slová - analýza
 » rôzne typy obsahu
 » kde hľadať inšpiráciu
 » zostavenie redakčného kalendára

UTOROK

18

Téma č. 3:  
Ako písať články
22.2. / 16:00 – 20:00 hod. 
ČO SA DOZVIETE?
 » ako má vyzerať dobrý článok
 » ako písať titulky
 » ako písať texty

STREDA

22

DETAILNÝ HARMONOGRAM SÉRII PODUJATÍ:

Júlia Micháleková 
V praxi sa pohybuje od roku 2009. Osem rokov 
bola verná online marketingovej agentúre Visibility, 
kde začínala  s manažovaním SEO projektov. Firmu 
pomáhala budovať a rozvíjať a takmer 3 roky ju 
viedla. Taktiež pracovala na pozícii Head of Digital 
Marketing&Sales v Tatra banke.
V súčasnosti vedie agentúru DASE, kde sa venuje 
výhradne digitálnej a webovej analytike, prevažne 
pre zahraničných klientov.

Vašou lektorkou bude  

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/39YBn0R
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