
  

 

Workshop „NOVÁ MÉDIA a KOMUNIKACE“ 

Technologické inovační centrum s.r.o. ve spolupráci s partnery si Vás dovoluje pozvat na workshop, 

jehož tématem budou nová média a komunikace. 

Akce se uskuteční dne 23. září 2010 od 14 hodin v konferenčních prostorách Podnikatelského 

inovačního centra Zlín (Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín). 

 

Program: 

13:30 – 14:00  Registrace účastníků 

14:00 – 14:30  Web Interactive Interaktivní video komunikace  

   Martin Hejda  Jednatel, Web Interactive s.r.o. 
Nejnovější trendy v interaktivní audiovizuální komunikaci, představení produktového portfolia, možnosti využití pro stávající  a nové 

internetové prezentace.  

14:30 – 15:00  Google   Současnost a budoucnost reklamy od Googlu 

   Filip Hráček  Account Strategist, Google Czech Republic 
Ukázka toho, jak funguje a především kam směřuje reklamní platforma Google AdWords. Od "obyčejné" reklamy ve vyhledávání, přes 

nástroje jako je Conversion Optimizer až po bannerovou reklamu, video a remarketing. 

 

15:00 – 15:30  Sklik(Seznam)  Novinky v PPC systému Seznam Sklik 

   Jiří Chomát  Produktový ředitel, Seznam.cz, a.s. 
Jak využít novinky Skliku pro růst českých firem. Zviditelnění TOP inzerentů, Regionalizace Sklik reklamy, propojení Sklik a Firmy.cz, 

zobrazování adresy v textu reklamy, nová obsahová síť Seznam Sklik, co nás čeká v blízké budoucnosti . 

15:30 – 15:45  Přestávka na kávu 

 

15:45 – 16:15  Facebook  Jak využít efektivně Facebook pro firmy? 

   Radek Sakáč  Web Marketing Konzultant, PPClick, s.r.o. 
Co je možné očekávat od Facebooku z pohledu marketingu firmy, výhody komunikace na Facebooku a jak vlastně na Facebooku efektivně 

komunikovat firmy, sociodemografické cílení PPC reklamy na Facebooku, jak účinně spravovat firemní profil, jak může ovlivňovat Facebook 

nákupní rozhodování zákazníků. 

 

16:15 – 16:45  Autocont   Video konferenční systémy 

   Patrik Šolc  Produktový specialista, Autocont CZ, a.s. 
Audiovizuální on-line konferenční systémy, prostředek pro internetové diskuse či porady s přímou integrací dokumentů a dat, nástroj pro 

pořádání školení a konferencí po internetu. 

16:45 – 17:15  Diskuze 

Kapacita sálu je omezena, účast prosím potvrďte nejpozději do 21. září 2010 na adrese 

konecny@ticzlin.cz nebo na telefonním čísle +420 739 570 790. Více informací na www.ticzlin.cz.  
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