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Školení: Jak uspět v zeleném marketingu na internetu 
 

Základní informace 
 Datum: 16. září 2010 

 Místo:  Hotel Villa (www.hotel-villa.cz) 

 Čas: 9.30 - 16.00 
 
 

Anotace 
Praktické školení, které vám poradí, jak na internetu účelně propagovat své "zelené" produkty z oblasti 

úspor energií. Cílem školení, které pro vás připravil server Nazeleno.cz ve spolupráci s odborníky na 

internetový marketing ze společnosti ACOMWARE s.r.o., je seznámit vás s technikami, díky nimž zvolíte 

správný koncept své internetové prezentace.  

 

Program 
 

Obsah 
Čas 

Od Do 

Příjezd a registrace účastníků 9:30 10:00 

Zahájení 10:00 10:15 

SEO  

 Jak zlepšit vaše pozice ve vyhledávání  
10:15 11:00 

Copywriting a linkbuilding 

 Jak psát texty, které prodávají 

 Jak efektivně budovat zpětné odkazy 

11:00 11:45 

Přestávka 11:45 12:00 

Jak pracovat s internetovými médii 

 Osvědčené způsoby propagace 

 Jak připravovat materiály pro média 

12:00 12:45 

Oběd 12:45 13:45 

Google Analytics 

 Jak efektivně vyhodnocovat data z Google Analytics 
13:45 14:45 

Jaká zelená témata fungují 

 Na co slyší čeští zákazníci 

 O jaké argumenty se opřít ve firemních materiálech 

14:45 15:30 

Diskuze 
Volná diskuze 

15:30 16:00 

Ukončení 16:00  

 

 

 

http://www.hotel-villa.cz/
http://www.nazeleno.cz/
http://www.acomware.cz/
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Cena 
1 999 Kč / osoba (v ceně je celodenní účast na školení, pohoštění během celého programu workshopu) 

 

Jak se přihlásit? 
Pro registraci na toto školení prosím navštivte stránku www.nazeleno.cz/skoleni, kde je pro vás připraven k 

vyplnění krátký formulář. Případně nás kontaktujte na emailu kamil.gric@xbizon.cz. 

 

Do kdy se mohu přihlásit? 
První kolo přihlašování na toto školení končí 31. srpna 2010. Registrujte se co nejdříve, počet míst je 

omezen! 

 

Další praktické informace: 
 Lokace: www.hotel-villa.cz/mapa/ 

 Parkování: zdarma před hotelem 

http://www.nazeleno.cz/skoleni
mailto:kamil.gric@xbizon.cz
http://www.hotel-villa.cz/mapa/

