
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.

Marketing sa vyvíja rýchlosťou svetla. Pre podnikateľa nie je vždy 
ľahké držať krok s týmito zmenami. Ak však chcete uspieť v rýchlo sa 
rozvíjajúcom marketingovom svete, a zachovať si u svojho publika pocit 
relevantnosti, je dôležité, aby ste boli vždy o krok vpred. 
Na podujatí sa dozviete  o najpopulárnejších marketingových trendoch 
pre rok 2023, a ako by ste ich mohli zohľadniť pri marketingovej stratégii.
ČO SA DOZVIETE:
 » aký obsah tvoriť vo vašom marketingu
 » prečo je dôležitá návštevnosť  vášho webu
 » prečo sa influencer marketing stáva súčasťou bežnej marketingovej 

taktiky
 » prečo optimalizácia pre mobilné zariadenia bude ešte dôležitejšia
 » ako využiť sociálne médiá v komunikácii so zákazníkmi
 » prečo inbound marketing zostane najlepším postupom pre rastúce 

značky
 » ako testovať natívnu reklamu 

KTO JE VÁŠ LEKTOR: 
Mgr. Silvia Tomčálová – je skúsená freelance multimarketérka, ktorá v súčasnosti 
pôsobí pod vlastnou značkou - SISIKONE. Svoje skúsenosti v oblasti PR & Marketingu 

demonštruje viac než 8 rokov, a to spolupodieľaním sa na tuzemských či zahraničných 
projektoch. Nastavenie marketingovej stratégie, marketingovej komunikácie, PR, branding 
a dizajn musia byť v súlade, aby sa vytvorila celková skúsenosť so značkou vo všetkých 
oblastiach a kanáloch klientskej cesty.

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3VXjllw

Najnovšie trendy 
v marketingu 2023

ONLINE

31.1.2023
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/najnovsie-trendy-v-marketingu-2023/
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