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Oblasť

Úvod do internetu

Email marketing

Téma
Príležitosť na internete

Popis
Svet sa digitalizoval. Nemajte obavy, je to vaša šanca, aby ste pozdvihli svoju firmu, kariéru alebo tvorivé ambície na novú úroveň.
Zistite, aké sú trendy a čo môžete očakávať.

Prvé kroky k online úspechu

Internet vám ponúka mnoho spôsobov, ako propagovať seba alebo svoju firmu. Zistite, ako fungujú digitálne komunikačné kanály.

Vstúpte do sveta internetu

Na internete sa môžete presadiť rôznymi spôsobmi. Preskúmajte dostupné možnosti a vytvorte si akčný plán na vstup do online sveta.

Využite e-mailové spojenie

Rozvíjajte vzťahy so zákazníkmi a získavajte nových záujemcov pomocou e-mailového marketingu.

Zoznámte sa s vyhľadávaním

Zistite, ako fungujú reklamy vo vyhľadávaní, ako ovplyvnia vaše podnikanie a prečo sú kľúčom k vášmu online úspechu.

Nechajte sa nájsť vo vyhľadávaní

Uistite sa, že vás ľudia nájdu, keď na internete hľadajú veci, ktoré ponúkate. Pozrite si úvod do optimalizácie pre vyhľadávače (SEO).

Využite vyhľadávanie pre seba

Zlepšite kampane vo vyhľadávaní

Optimalizáciu pre vyhľadávače už poznáte. Ukážeme vám, ako uplatniť jej princípy, aby si vašej firmy všimli.
Chcete vedieť, ako môžete inzerovať pre tých ľudí, ktorí hľadajú to, čo ponúkate? Naučte sa základy marketingu vo vyhľadávačoch
(SEM).
Prenikli ste do základov plateného vyhľadávania. Využite inteligentnejšie, lepšie zacielené reklamy a vyťažte čo najviac z investovaných
peňazí.

Zoznámte sa s analýzami

Ukážeme vám, ako rozobrať svoje dáta, aby ste našli odpovede na praktické obchodné otázky a zmerali svoj úspech na internete.

Uspejte vďaka analýzam

Keď už poznáte základy dátovej analýzy, zistite, ako využiť dáta v prospech svojej firmy.

Vyhľadávanie
Inzerujte vo vyhľadávaní

Analytika

Oslovte miestnych zákazníkov
Lokálny marketing

Sociálne siete

Mobilný marketing

Obsahová sieť

Či už máte kamenný obchod alebo poskytujete miestne služby, určite nájdete spôsob, ako na internete osloviť zákazníkov v okolí.
Ľudia na ceste sa pri vyhľadávaní spoliehajú na svoj mobil. Spoznajte spôsoby, ako využiť túto jedinečnú príležitosť prilákať nových
Pomôžte miestnym nájsť vás online zákazníkov.
V sociálnych médiách nemusíte len obdivovať fotky detí a zdieľať obrázky psov. Objavte množstvo vynikajúcich spôsobov, ako sociálne
Preniknite do sociálnych médií
médiá využiť pre svoje podnikanie.
Zameriame sa na vašu prezentáciu v sociálnych médiách, vhodné a nevhodné postupy v rôznych kanáloch, inzerciu v sociálnych
Spoznajte hlbšie sociálne médiá
médiách a meranie vášho úspechu.
Priznajme si to, všetci sme závislí od svojich mobilov. Zistite, ako pomocou mobilného webu a aplikácií oslovíte tých správnych
Objavte mobilné príležitosti
zákazníkov.
Ukážeme vám, ako osloviť nových zákazníkov na mobilných zariadeniach, od optimalizácie pre vyhľadávače po mobilné vyhľadávanie,
Zužitkujte mobilné zariadenia
od obsahových reklám po videoreklamy.
Inzerujte na iných weboch

Zoznámte sa s obsahovými reklamami, kde sa zobrazujú a ako môžu inzerenti určovať, komu sa zobrazia.

Spoznajte hlbšie obsahovú reklamu Všetko, čo potrebujete na tvorbu pôsobivých obsahových kampaní, ktoré vás zviditeľnia a prilákajú k vám viacej zákazníkov.

Export

Expandujte do zahraničia

Všetko, čo potrebujete vedieť o medzinárodnom podnikaní, od prieskumu cez preklad až po online predaj v zahraničí.

Video

Vyťažte maximum z videí

Zistite, ako účinne osloviť zákazníkov a komunikovať s nimi pomocou videí a podporiť tak rast firmy.

Založte si online obchod

Všetko, čo potrebujete vedieť o elektronickom obchode a jeho prínosoch pre vašu firmu.

Zvýšte svoj online predaj

Základy už ovládate, tak skúste náročnejšie úlohy. Využite optimalizáciu, propagáciu a retargeting pre svoj online obchod.

E-commerce

