
 

 

 

WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ: 
WORKSHOP PRO ČLENY SZÚZ 

 

 

10.12.2015 BRNO, Údolní 33 

 

Využití webových stránek a 
sociálních sítí  
při propagaci firmy a 
komunikaci se zákazníky 
Workshop pro majitele firem, asistentky, 
administrátory… 
 

VLOŽNÉ: 950 Kč bez DPH, DPH 21% 

Registrace do 30. 11. 2015   

Maximální počet účastníků 12  

 
 



Webové stránky a sociální sítě: workshop pro členy SZÚZ 

 

 

Webové stránky a sociální sítě: workshop pro členy SZÚZ 
Využití www stránek a sociálních sítí při propagaci firmy a komunikaci se zákazníky 

lektor: Mgr. Zdeněk Martínek                                                  

Vezměte si sebou notebooky či jiná zařízení, připravte si dotazy, bude dostatek prostoru i 

pro diskusi.  

PROGRAM 

Blok I: 10.00-12.30 webové stránky  

Webové stránky dnes pokládáme za běžnou součást našich životů. Vědomě i podvědomě však vnímáme 

rozdíly. Rozdíly, které rozhodnou o tom, zda navštívený web "přetaví" návštěvníka v zákazníka. Kvalitní 

www stránky příchozího návštěvníka musí na první pohled zaujmout a vyvolat v něm pozitivní dojmy. Na 

druhý pohled musí velmi rychle pochopit jejich poslání. Na pohled třetí mu musí být umožněno rychlé 

nalezení potřebných informací v přehledné a stravitelné formě. Základní ovšem je, aby příslušnou webovou 

stránku potenciální zákazník vůbec našel. 

    - struktura a design webových stránek 

    - úprava pro mobilní zařízení 

    - SEO - optimalizace pro vyhledávače       

Přestávka na oběd: 12:30 -13:30 

 

Blok II: 13.30-15.00 sociální sítě  

Prezentace na sociálních sítích všeho druhu jsou pro mnoho oborů základem internetové propagace a i pro 

náš obor důležitost tohoto média neustále narůstá. Pokud se naučíte včas fungovat na sociálních sítích, 

můžete navazovat a utužovat své obchodní kontakty, doporučovat výrobky/služby, získávat nové 

zaměstnance… a především získáte přímou zpětnou vazbu od svých zákazníků a můžete s nimi vést 

dlouhodobě interaktivní dialog a začít se spolutvorbou své značky. 

Sociální sítě = Facebook především 

    - jak založit a spravovat (příprava komunikační strategie) 

    - jak správně cílit 

    - osvědčené postupy 

 

 
MÍSTO KONÁNÍ KURZU 
Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno 
Projdete průjezdem do dvora, objeví se před Vámi přístavba pasivního domu, vejdete vchodem C,  
1. patro – velká zasedací místnost. 
 

 

 


