
 

                                                                                  
 

 
  

 
 
Má Vaše firma webové stránky? Máte jasno v tom, k čemu mají sloužit? Mohou Vám Vaše webové stránky přivést nové 
zákazníky nebo je mohou naopak odradit? Víte, že díky kvalitním stránkám může i malá firma konkurovat velké 
společnosti? Počítáte s tím, že potenciální zahraniční klient se téměř vždy nejdříve podívá na Váš web? Staráte se 
efektivně o aktuálnost Vašich stránek? 
 

BIC PLZEŇ – PODNIKATELSKÉ A INOVAČNÍ CENTRUM 
pracoviśtě sítě Enterprise Europe Network 

 

si Vás dovoluje pozvat na seminář 

PŘÍPRAVA A SPRÁVA WEBOVÉ PREZENTACE FIRMY 
aneb 

JAK EFEKTIVNĚ NAVRHOVAT A PROVOZOVAT FIREMNÍ WEB TAK, ABY OSLOVIL A PŘIVEDL POTENCIÁLNÍ ZÁKAZNÍKY 
 

Kdy?   Středa 25. listopadu 2009, 09:00 – 13:30 hodin (prezence od 8:30) 

Kde?   Technologické centrum BIC Plzeň, Teslova 1, Plzeň (lokalita Borská pole) 
Pro koho?  Pro majitele a manažery menších firem, pracovníky odpovědné za firemní marketing, 

pracovníky odpovědné za firemní web, začínající podnikatele  

Přednášející: Tomáš Bajtler, Internet Info, s.r.o., Praha 
Konzultant a lektor projektu Dobrý web (www.dobryweb.cz), již několik let se věnuje především zpracování analýz 
konkurenceschopnosti, návštěvnosti a použitelnosti webových prezentací, přípravě a tvorbě SEM strategií  
a implementaci nástrojů SEO, které výrazně napomáhají k úspěchu webových stránek klientů. Cílem jeho školení je, 
aby po absolvování byli  účastníci schopni vlastní argumentace a odborné komunikace s programátory firemních 
webů, především v těch zásadních místech, která mají vliv na viditelnost a použitelnost webu. 

 

Stručný obsah semináře:  - Plánování webu   - Analýza konkurence   - Analýza návštěvníků   
   - Kvalitní obsah   - Přístupnost a použitelnost 

 

Seminář je první akcí volného cyklu Využívání internetu ke zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních firem. 
Další se bude konat v lednu 2010 a bude se podrobněji věnovat konkrétním metodám zviditelnění firemního webu na 
internetu a zvýšení návštěvnosti. Další témata budou následovat dle zájmu.  
 

Akce se koná v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network, která  je spolufinancována z Rámcového programu EU pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) a podporována Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.  
Účast na semináři je bezplatná. 
Závaznou přihlášku zasílejte nejpozději do čtvrtka 19.11.2009 na e-mail beranova@bic.cz, případně faxem na číslo 
377 235 320 nebo poštou na adresu:BIC Plzeň, Riegrova 1, 30100 Plzeň.  
 

Kapacita semináře je omezená, pořadatel si vyhrazuje právo registrovat přihlášky dle data jejich přijetí, příp. omezit účast 
na jednu osobu z jedné firmy/organizace. 

 


