
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

Vďaka sociálnym sieťam získavame prehľad o tom, čo sa okolo 
nás deje. Náš lektor vás prevedie ich špecifickým svetom, aby 
ste vedeli všetky vaše profily využiť naplno pre vaše podnikanie. 
Nové zručnosti si potom môžete vyskúšať aj v praxi. 

HARMONOGRAM SÉRIE PODUJATÍ:
1. deň (15.6.): Téma č. 1  
Facebook

2. deň (16.6.): Téma č. 2
Instagram

3. deň (17.6.): Téma č. 3 
LinkedIn a plánovanie cez ZoomSphere Social Media    

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3fDQrnn

Sociálne siete v prospech podnikania

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.

15. - 17.6.2021
16.00 – 20.00 hod.
Kde?
ONLINE
Microsoft Teams

https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-nastartujte-svoj-biznis-5/
https://www.npc.sk/sk/events/socialne-siete-v-prospech-podnikania/
https://www.npc.sk/sk/events/socialne-siete-v-prospech-podnikania/
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ČO SA DOZVIETE?

 » správne založenie a nastavenie profilov
 » FB stránky a FB skupiny
 » možnosti prezentovania sa a komunikácie na sociálnych sieťach
 » a mnoho ďalšieho...

Téma č. 1:  
Facebook
15.6. / 16:00 – 20:00 hod.
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ČO SA DOZVIETE?

 » správne založenie a nastavenie profilov
 » sko na hashtagy a označenia
 » stories – interakcie a funkčnosť
 » seed – posty, typy postov a efektivita

Téma č. 2:  
Instagram
16.6. / 16:00 – 20:00 hod.
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Téma č. 3:  
LinkedIn a plánovanie cez ZoomSphere Social Media
17.6. / 16:00 – 20:00 hod.
ČO SA DOZVIETE?

 » LinkedIn corporate page
 » ako nastaviť firemný profil
 » komunikácia na LinkedIne
 » plánovanie príspevkov cez ZoomSphere Social Media
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DETAILNÝ HARMONOGRAM SÉRII PODUJATÍ:

Mgr. Matúš Kromholc sa venuje celkovému Public Relations pre 
firmy, občianske združenia, športové kluby, jednorazové podujatia, 

či politikov. Prostredníctvom sociálnych sietí, PR článkov buduje brand 
a pozitívnu verejnú mienku. Venuje sa online a offline reklamným 
kampaniam.

KTO JE VÁŠ LEKTOR? 


