
Ak si kladiete otázky, ako sa vytvára web-
stránka, aký je pre vás správny typ webstrán-
ky, ako tvoriť obsah, prípadne čo je s tou 
vašou zle, kde robíte chybu, a prečo máte 
málo návštevníkov, tak určite príďte.O web-
stránkach vám toho lektor povie naozaj veľa. 

Harmonogram série podujatí: 
28.10.: Téma č. 1  
Webstránky a ich «problematika»
30.10.: Téma č. 2 
Online marketing a propagácia webstránok
31.10.: Téma č. 3  
Grafika - DTP, print, rastre, vektory, programy 

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

NEROBTE SI ŤAŽKÚ HLAVU Z WEBSTRÁNOK! 
LEN TREBA VEDIEŤ AKO NA NE 

Webstránky a ich 
«problematika»
28.10.2019 / 16.00–20.00 hod.

1
Online marketing 
a propagácia webstránok
30.10.2019 / 9.00–13.00 hod.

2

3
Grafika - DTP, print, ra-
stre, vektory, programy 
31.10.2019 / 9.00–13.00 hod.

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum

Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Kontakt:
rp@npc.sk
www.npc.sk
www.sbagency.sk

REGISTRUJTE SA TU
https://bit.ly/2lWHmhz

Ukončenie registrácie 27.10.2019 do 21:00

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.

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná. 
Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí 
účastník dostane certifikát.

https://www.npc.sk/sk/events/nerobte-si-tazku-hlavu-z-webstranok-len-treba-vediet-ako-na-ne/
https://www.npc.sk/sk/events/nerobte-si-tazku-hlavu-z-webstranok-len-treba-vediet-ako-na-ne/


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

ČO SA DOZVIETE?  

KTO JE VÁŠ LEKTOR?  

Webstránky a ich «problematika»
28.10.2019 / 16.00–20.00 hod.1

Typy webstránok a ich zameranie
 » osobný web, portfólio, blog, firemný page, malý 

eshop, firemná stránka s konfigurátormi a veľké 
eshopy a custom riešenia

Obsah webstránok
 » obsah webstránky, čo predstavuje dobrý obsah

Praktické príklady
 » vytvoríme si vlastný „landing page“ – jed-

nostránkový web so základnými údajmi

Obsah: 
 » ako sa dnes robia webstránky
 » aké sú možnosti
 » systémy a dostupné CMS 
 » custom riešenia - pre a proti
 » woocommerce + wordpress
 » builder áno alebo nie?
 » funelové weby - móda alebo logika
 » čo má budúcnosť a čo nie
 » výkon / cena webstránky

Online marketing a propagácia webstránok
30.10.2019 / 9.00–13.00 hod.2

Praktické príklady
 » spoločne nastavíme GoogleAds pre každú služ-

bu/produkt účastníkov

Obsah: 
 » logika predaja, čo znamená online marketing
 » predávame produkty a služby – voľba stratégie

 » blogy, blogy, blogy
 » facebook marketing - pre koho áno, pre koho nie
 » instagram ako samostatná kapitola
 » Google Analytics, založenie účtu a jeho charak-

teristiky
 » Google Ads – založenie účtu, nastavenie, úpra-

vy, ponuky, reklamy

3 Grafika - DTP, print, rastre, vektory, programy
31.10.2019 / 9.00–13.00 hod.

Praktické príklady (podľa dohody a záujmu)
 » dizajn webstránky – Adobe Photoshop
 » dizajn propagačného letáku/plagátu – Adobe 

Illustrator

Obsah: 
 » grafika – všeobecný prehľad
 » programové vybavenie – výhody/nevýhody
 » raster a webová grafika (photoshop?)
 » vektor a printová grafika (illustrator?)
 » katalógy, brožúry, knihy (indesign)

Tomáš Kovalinka  - vždy ma zaujímalo veľa 
vecí, preto som sa rozhodol študovať odbor 

biochémia, aj napriek tomu, že už v tom čase som 
aktívne pracoval ako začínajúci grafik na viacerých 
projektoch. Počas štúdií som pracoval aj ako grafik 
a vedúci grafickej sekcie v organizácii IAESTE a už 
na  viacerých vlastných projektoch pre  rôzne spo-
ločnosti. Postupom času a po doštudovaní som sa 

naplno začal venovať grafike, tvorbe webov a onli-
ne marketingu. Neskôr bola založená vlastná spo-
ločnosť aktívne pracujúca na mnohých projektoch. 
Dnes je hlavnou náplňou realizácia marketingových 
plánov pre väčšie spoločnosti na pozícii Marketing 
Specialist v spoločnosti Fores Technology Group.


