
Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového 
poradenstva, sa organizuje v rámci Národného 
projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 Rastový 
program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Inovácie, komunikácia, legislatíva a GDPR. Tieto tri 
piliere vás v tomto roku dovedú k úspešnému predaju na 
slovenskom trhu. Ako ich správne aplikovať v biznise, sa 
dozviete počas troch dní od skúsených expertov. 

Harmonogram podujatia:
1. deň (25.5.):
Inovačný šprint – efektívne riadenie obchodu 
(Juraj Kučera)

2. deň (26.5.):
Digital upgrade – komunikácia firmy v online prostredí 
(Ján Májek)

3. deň (27.5.):
Legislatívne povinnosti podnikateľa na Slovensku 
v online a GDPR (Frederik Ravas)

Dôležité piliere pre 
podnikateľa v 2021

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

25.-27.5.2021
9.00 – 13.00 hod.

ONLINE Microsoft Teams

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/2PAgR07Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Podmienky
Zapojiť sa môže začínajúci podnikateľ, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom 
zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

https://www.npc.sk/sk/events/dolezite-piliere-pre-podnikatela-v-2021
https://www.npc.sk/sk/events/dolezite-piliere-pre-podnikatela-v-2021
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Inovačný šprint – efektívne riadenie obchodu 
(Juraj Kučera)
25.5. / 9:00 – 13:00 hod. 
Čo sa dozviete?
 » Ako vyťažiť maximum z dostupných kapacít firmy
 » Ako nastaviť dlhodobú predajnú stratégiu
 » Ako preraziť v tvrdom konkurenčnom prostredí

Digital upgrade – komunikácia firmy v online prostredí 
(Ján Májek)
26.5. / 9:00 – 13:00 hod. 
Čo sa dozviete?
 » Aktuálne trendy v digitálnej komunikácii
 » Vplyv Covid-19 na komunikáciu firiem
 » Akvizícia zákazníkov v online prostredí

Legislatívne povinnosti podnikateľa na Slovensku 
v online a GDPR 
(Frederik Ravas)
27.5. / 9:00 – 13:00 hod. 
Čo sa dozviete?
 » Web a e-shop - aké má podnikateľ legislatívne povinnosti?
 » GDPR a ePrivacy - ochrana osobných údajov v online
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DETAILNÝ HARMONOGRAM PODUJATIA:

Vašimi lektormi sú

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/2PAgR07

Ing. Juraj Kučera - venuje sa rozvoju obchodu, predaja 
a inováciám v strategickom riadení firiem. Pracoval na 

mnohých národných, medzinárodných a výskumných projektoch. 
Spoluautor niekoľkých publikácií. Majiteľ vinárstva a zakladateľ 
Inovačnej a kreatívnej agentúry.

Mgr. Ján Májek Dis.Art.  - Pôsobil vo veľkých nadnárodných firmách, 
spájal marketing a obchod ako manažér týchto firiem. Dnes pracuje so 
svojím tímom pre viac ako 300 slovenských a medzinárodných klientov, 
ktorým poskytuje komplexné marketingové poradenstvo (od newslettra 
až po mobilnú aplikáciu). 

JUDr. Frederik Ravas - Právne povinnosti podnikateľov v online 
a ochrana osobných údajov (GDPR a ePrivacy) sú témy, na ktoré sa 
dlhodobo špecializuje. Ako spolumajiteľ firmy Securion špecializujúcej 
sa na GDPR a ePrivacy a spolumajiteľ marketingovej agentúry UPVISION 
spája “compliance“ a online marketing do konkrétnych riešení pre 
klientov.
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