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Školení je určeno pro manažery malých a středních firem; pro podnikatele a majitele firem, pro 

marketingové pracovníky. 

Absolvováním školení získají účastníci přehled o nástrojích digitální komunikace a to jak pro 

vlastní realizaci online marketingu, tak pro získání přehledu v této oblasti pro komunikaci 

s externím dodavatelem, který firmě online marketing zajišťuje – stanou se kompetentními 

partnery a budou se orientovat v daných pojmech a principech. 

  

Kurz 
DIGITÁLNÍ MARKETING DLE ECDL 

 

MÍSTO KONÁNÍ 
Centrum evropského projektování a.s. 
Švendova 1282, Hradec Králové 
3. patro, zasedací místnost  

TERMÍN KURZU 
5 denní kurz (40 hodin výuky) 
8. 10., 17. 10., 22. 10., 29. 10., 05. 11. 2019 

CENA KURZU  
 
18.500 Kč + DPH 
 

REGISTRACE 
ZDE nebo na skoleni@cep-rra.cz  
 

http://www.cep-rra.cz/index.php?mnu=aktualni-nabidka-skoleni&lid=cs&mod=mod-events&op=events-list&flt1=list2&flt2=description2&evtgroup=
mailto:skoleni@cep-rra.cz
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Kurz  

  DIGITÁLNÍ MARKETING DLE ECDL 

 

OBSAH 

 
1. Den – Úvod do digitální ho marketingu 

Přehled všech pojmů a nástrojů a jejich 

základní popis. 

2. Den – Marketing přes vyhledávače – SEM 

(Search Engine Marketing). V rámci SEM se 

řeší webové stránky resp. SEO a PPC systémy. 

3. Den – Email marketing 

Ukážeme si, jak lze v současné době používat 

email jako účinný nástroj komunikace se 

zákazníky.  

4. Den – Firemní sociální sítě 

Zorientujeme se, jak spravovat svoje firemní 

stránky na sociálních sítích a jak na nich 

můžeme jednoduše inzerovat. Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Google+ … 

5. Den – Kontrolujte svůj web pomocí Google 

Analytics 

Bez kontroly nemůžeme říci, jestli se nám 

něco daří nebo ne. A k tomu nám slouží 

nástroj Google Analytics, kde dokážeme zjistit, 

jestli to děláme dobře nebo špatně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem kurzu je zorientovat se v digitálním 

marketingu a seznámit se s nástroji 

používanými v online marketingu a nástroji 

pro analýzu naší činnosti. Naučíte se využívat 

sociální sítě pro úspěšný marketing firmy. Kurz 

je obohacen o praktické ukázky a příklady. 

 

ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ KURZU 

Ing. Leopold Podmolík 

 Absolvent FIT VUT v Brně 

 Certifikáty:  

o ECDL Expert 

o PRINCE2 Foundation + 

Practicioner 

o MCPS: Microsoft Certified 

Professional 

o Cisco CCNA1 + CCNA2 

 Zkušenosti  

o Více jak 7 let praxe v digitální 

marketingu pro CENTRUM-

VZDĚLÁVÁNÍ.CZ a následně 

pro různé zákazníky - viz. 

https://visionslabs.io 

o Spolupráce na lokalizaci ECDL 

M17 - Digital marketing 

https://visionslabs.io/

