
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

Chcete rozbehnúť úspešný internetový obchod? Web dizajn 
a tvorba e-shopu, SEO optimalizácia a marketingová stratégia. 
To sú základné atribúty o ktorých budeme hovoriť na tomto 
podujatí. Informácie, ktoré získate, by z vás mohli v online 
priestore urobiť veľmi slušného hráča. 

HARMONOGRAM SÉRIE PODUJATÍ:
1. deň (24.8.): Téma č. 1  
Web dizajn a tvorba e-shopu na platforme  
Wordpress / WooCommerce

2. deň (25.8.): Téma č. 2
SEO optimalizácia

3. deň (26.8.): Téma č. 3 
Marketingová stratégia     

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3jrA8vU

E-shop úplne od začiatku.
Naštartujte ho s nami 

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.

24. - 26.8.2021
9.00 – 13.00 hod.
Kde?
ONLINE
Microsoft Teams

https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-nastartujte-svoj-biznis-5/
https://www.npc.sk/sk/events/e-shop-uplne-od-zaciatku-nastartujte-ho-s-nami/
https://www.npc.sk/sk/events/e-shop-uplne-od-zaciatku-nastartujte-ho-s-nami/
https://www.npc.sk/sk/events/e-shop-uplne-od-zaciatku-nastartujte-ho-s-nami/
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ČO SA DOZVIETE?

 » Zásady web dizajnu
 » Postup pri tvorbe web stránky
 » Psychológia web dizajnu
 » Woocommerce + Wordpress
 » Výber domény a web hostingu
 » Prečo použiť Wordpress na tvorbu e-shopu
 »  Nastavenie Woocommerce (platobné brány, doprava,...)
 » Vytvorenie produktov, kategórii a vlastností

Téma č. 1:  
Web dizajn a tvorba e-shopu na platforme Wordpress / WooCommerce
24.8. / 9:00 – 13:00 hod.
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ČO SA DOZVIETE?

 » Čo je to SEO optimalizácia
 » Rozdelenie SEO
 » Top ranking faktory pre rok 2021
 » Analýza kľúčových slov
 » SEO optimalizácia vo WordPresse

Téma č. 2:  
SEO optimalizácia
25.8. / 9:00 – 13:00 hod.
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Téma č. 3:  
Marketingová stratégia 
26.8. / 9:00 – 13:00 hod.
ČO SA DOZVIETE?

 » Nákupná cesta zákazníka
 » Plánovanie marketingovej stratégie
 » Koncept SEE – THINK – DO - CARE
 » Cieľové skupiny
 »  Výber vhodných marketingových kanálov
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DETAILNÝ HARMONOGRAM SÉRII PODUJATÍ:

Ing. Adrián Wengrín - lektor s niekoľkoročnými rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti 
online marketingu, tvorby biznis stratégií, platobných brán, e-commerce. Je 

spoluzakladateľom online marketingovej agentúry Marketing Art, ktorú vedie od roku 
2012. Svojim poradenstvom pomáha malým a stredným podnikom zo Slovenska získavať 
nových zákazníkov. Úspešne spolupracuje aj na projektoch s klientmi v zahraničí.

KTO JE VÁŠ LEKTOR? 


