
Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci 
Národného projektu Podpora internacionalizácie 
MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, 
Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti 
a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom 
regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov 
elektronického podnikania MSP. Kód projektu 
v ITMS 2014+ 313031H810.

Chcete svoje meno predať na trhu lepšie ako vaša konkurencia? Nebojte sa na 
to použiť aj iné prostriedky ako doposiaľ. U nás sa dozviete všetko o tom, ako čo 
najlepšie odprezentovať vašu firmu cez tradičné médiá ale aj cez siete ako Facebook 
či Instagram. 

Ak sídlite v ktoromkoľvek kraji s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja a 
ste podnikateľ, zúčastnite sa bezplatného online semináru so skúsenou lektorkou 
Simonou Hoschekovou, s ktorou si vyskúšate tvoriť atraktívny obsah na sociálne 
siete tak, aby ste zaujali čo najviac potenciálnych zákazníkov. 

AKO NA TO? Stačí sa zaregistrovať do NPC, vypísať Žiadosť a po jej schválení sa 
zúčastniť online semináru.

O čom bude seminár?
 » 2 x 4 hodiny vzdelávania s lektorkou v malej skupine 
 » ako nastaviť komunikáciu a prezentáciu produktu a e-shopu
 » ako fungujú mediálne domy a redakcie na Slovensku  
 » ako napísať tlačovú správu, e-mail a tip do médií
 » čo je rešerš médií a ako ho správne urobiť
 » ako vyzerá dobrá PR agentúra a čo všetko by mala robiť
 » ako skontrolovať PR konzultanta
 » ako by mala fungovať novinárska etika
 » ako sa tvorí obsah na sociálne siete
 » ako si na PR najať influencerov
 » osvojenie si termínov ako public relations, corporate identity, internal PR, 

product placement a iné

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

Výzvu nájdete na:
www.npc.sk 
v sekcii Služby/workshopy a semináre

Termín prihlasovania do 4.9.2021 alebo do zaplnenia 
kapacity semináru 

PR

ONLINE

Dvojdňový seminár

9.-10.9.2021
8.00 – 12.15 hod.
(2x4 hodiny semináru + prestávky)

Podmienkou je účasť počas oboch dní

KONTAKT:
npint_ke@npc.sk
www.npc.sk
www.sbagency.sk

https://www.npc.sk/sk/events/

