
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.

Získajte návod na to, ako urobiť z online prezentácie podnikania efektívny 
projekt, a to bez ohľadu na etapu vášho podnikania. Na seminári získate 
cenné rady z praxe, ako využívať nástroje, ktoré sú spojené s prezentáciou 
či predajom v online priestore. Dozviete sa aj, na čo dávať pozor pri 
tvorbe zadania, a čo môže brániť uspieť. Prejdeme celým procesom tvorby 
projektu, ktorého výsledkom bude vaša viditeľnosť v online svete.

ČO SA DOZVIETE:
 » Analýza - zistíte čo všetko potrebuje vaše podnikanie z hľadiska prezentácie a 

predaja 
 » Štruktúra -  pozriete sa na projekt strategicky, logicky a z pohľadu zákazníka
 » Dizajn - pochopíte emóciu, ktorú potrebujete dizajnom vytvoriť  
 » Obsah - objavíte dôležitosť unikátneho obsahu
 »  Porozumiete, aké kroky je potrebné realizovať, aby vás našli potenciálni zákazníci
 » Marketing - získate náskok vďaka jeho začleneniu do tvorby projektu
 » Najčastejšie chyby v zadaniach a realizácii online projektov

KTO JE VÁŠ LEKTOR: 
Mgr. Imrich Kovaľ – biznis developer, podnikateľ, lektor, mentor, konzultant, obchodník. 
Zakladateľ e-biznis inkubátora MERINEO, spoluzakladateľ dynamickej siete firiem 

ATTAO. Už takmer 15 rokov pôsobí v online biznise a pomáha začínajúcim, malým a stredným 
podnikateľom napĺňať ich inovačný potenciál a presadiť sa v digitálnom svete 

HOSŤ: 
Ing. Katarína Ďurčová – strategický poradca malých a stredných firiem v oblasti 
marketingu, obchodu a ľudských zdrojov. Má viac ako 15 ročnú prax vo firmách doma 

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3xCz4fQ

Efektívna prezentácia firmy

ONLINE

30.3.2023
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/efektivna-prezentacia-firmy/
https://bit.ly/3xCz4fQ
https://www.npc.sk/sk/events/efektivna-prezentacia-firmy/

