
Networking - podpora sieťovania,  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.

Národné podnikateľské centrum 
Žilina
OC Makyta / 1. mája 1016/4
010 01 Žilina

26.1.2023
9:00 – 13:00 hod.

Vzájomné sieťovanie podnikateľov je jedným z nástrojov ako zvýšiť povedomie 
o sebe a rásť spoločne. To nás viedlo k tomu, aby sme vám po Škole marketingu 
pre podnikateľov dopriali možnosť osobného stretnutia s rôznymi expertmi. 
Na networkingu spoznáte osobne ostatných účastníkov a budete mať možnosť 
prediskutovať vaše najbližšie  podnikateľské plány, prepojiť sa a spoločne rásť k 
lepším zajtrajškom.
ČO SA DOZVIETE:
 » zhrnutie najsledovanejších tém online školy marketingu
 » praktické odporúčania pre váš biznis
 » trendy v marketingu na rok 2023
 » priestor na diskusiu
 » príklad budovania obchodných vzťahov v online priestore 
 » ako budovať udržateľné obchodné partnerstvá
 » význam networkingu pri budovaní osobnej či firemnej značky
 » networking samotný

KTO SÚ VAŠI LEKTORI: 
Ing. Katarína Ďurčová – zakladateľka značky AXIM, spoluzakladateľka dynamickej siete 
ATTAO. Pôsobí ako strategický poradca malých a stredných firiem v oblasti marketingu, 
obchodu a riadenia ľudských zdrojov. 

Mgr. Imrich Kovaľ – Biznis developer, podnikateľ, lektor, mentor, konzultant, obchodník. 
Zakladateľ e-biznis inkubátora MERINEO, spoluzakladateľ dynamickej siete firiem ATTAO.

HOSTIA: 
Mgr. Iveta Hrabovská – podniká už 6 rokov v segmente, ktorý na Slovensku v podstate 
sama vytvorila. Vyrába a predáva jedinečné džemy s prémiovým alkoholom pod značkou 
Gentlejam.

Ing. Ivana Havranová – Je biznis koučkou s medzinárodnou certifikáciou ICF (PCC). 
Poskytuje koučing manažérom a majiteľom firiem tak, aby boli pripravení na budúcnosť. 

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3YEx6bj

Networking ako marketingový nástroj

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/networking-ako-marketingovy-nastroj/
https://bit.ly/3YEx6bj
https://www.npc.sk/sk/events/networking-ako-marketingovy-nastroj/

