
 
 

 

  

 

 

 

 

 

                                                          
             
           

 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 
partner poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK  

a  
marketingová společnost  

In Creative s.r.o. 
 

si Vás dovolují pozvat na  
 

SEMINÁŘ  
ONLINE MARKETING PRO HLADKÝ VSTUP NA DOMÁCÍ I ZAHRANIČNÍ TRHY 

 
Seminář Online marketing pro hladký vstup na domácí i zahraniční trhy se uskuteční v pátek 2. února 2018 a dozvíte 

se na něm praktické informace o tom, jakých chyb se vyvarovat na webu firmy, jaký bude mít dopad zavedení 
nových pravidel GDPR na Vaše e-mailové databáze, získáte praktické rady o tom, jak úspěšně využít online 
marketing při vstupu na zahraniční trhy. Účastníci mohou soutěžit o marketingové služby až hodnotě 20 tis. Kč. 
 

Termín:  pátek 2. 2. 2018 od 9.30 hod           
Místo konání:  BEST WESTERN Hotel Vista - Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava – Zábřeh 700 30 
 GPS: N 49°47.52073', E 18°14.73248' 
Program  

9.00 -  9.30  Registrace účastníků 

9.30 – 10.15 Vím, co máte špatně na webu, aniž bych ho viděl aneb TOP 10 nemocí českých webů 
Přivést návštěvníka na web nestačí. Tam celá hra teprve začíná. Ukážeme vám zásadní nedostatky, 
které chronicky oslabují potenciál velkého množství českých webů. Možná i toho vašeho. 

10.15 – 11.00 Jak NEpřijít o e-mailové databáze aneb jak se změní svět internetu po 25. 5. 2018  
Fenomén GDPR se neodvratně blíží. Jak zasáhne vaši pracně budovanou e-mailovou databázi? Buďte 
na příchod nových pravidel připraveni. 

11.00 – 11.15 Přestávka a občerstvení 

11.15 – 12.00 Přišel, věděl, zvítězil. Jak na hladký vstup na zahraniční online trh? 
Vstupte na zahraniční trh bez začátečnických chyb. Ukážeme vám základní stavební kameny úspěchu a 
jejich reálné fungování na konkrétním příkladu z praxe. 

12.00 – 12.30 Diskuze a osobní konzultace.  
 

Účastnický poplatek:   AKCE JE BEZPLATNÁ  
REGISTRACE PŘIHLÁŠEK:  www.khkmsk-registrace.cz 
Bližší informace:  Hana Simonová, Jan Skipala tel.: 597 479 330, e-mail: een@khkmsk.cz  

 
Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy č. 737766 a 

kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 
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