
PROGRAM SÁLY – SOCIAL MEDIA MARKETING 
 

 

Ako sa z marketérov stali producenti internetového obsahu /Michal Pastier - ZARAGUZA DIGITAL/  
Nike, Red Bull, Coca Cola, ale aj slovenské firmy prechádzajú na nové vedenie efektívnej komunikácie. Prezentácia o 

trendoch nielen z najprestížnejšieho reklamného festivalu na svete, Cannes Lions. 
 

Vedeli ste, ţe? 10 vecí, ktoré fungujú v marketingu na internete /Pavol Magic - Etarget/  

Marketing na internete je medzi marketérmi veľmi populárny. Každý deň nás ale zahlcujú nové služby a informácie a 
vybrať si tie správne je čoraz ťažšie. A práve preto, sa Pavol Magic podelí s Vami o 10 tipov, ktoré v marketingu na 

internete naozaj fungujú. 
 

Osvedčené recepty na reklamné texty /Jana Škutková - marketingovo.sk/ 
Každý z nás je schopný v okamihu rozhodnúť, ktorý reklamný leták si prečíta a ktorý zahodí. Zaujímavé je, že keď 

máme pripraviť vlastnú prezentáciu, text listu, letáku, inzerátu či webstránky, rozlišovacie schopnosti sa neraz 

strácajú a ťažko hľadáme správnu cestu. Čo robí marketingový text dobrým, zaujímavým či hodným povšimnutia? 
Ako čitatelia pristupujú k reklame? Aké základné princíp platia pre dobrý reklamný text? V čom sú špecifiká 

internetových textov a ako dosiahnuť popredné umiestnenia vo vyhľadávačoch pomocou copywritingu? Odpovede sa 
dozviete počas prednášky zameranej na vlastné praktické skúsenosti s písaním marketingových textov. 

 

Word of Mouth marketing v ţivote nebude fungovať! /Jordan Nikov - Buzzhunter/ 
Čo je Word of mouth marketing ? Ako sa dá využiť v našich končinách ? Aké sú jeho možnosti a výhody s porovnaním 

s klasickými formami propagácie ? Word of mouth marketing prináša nový moderný spôsob ako osloviť konečného 
spotrebiteľa tou najúčinnejšiu formou. 

 
Prvky úspechu v sociálnych médiách z pohľadu Martinus.sk /Dušan Murčo - Martinus/ 

Prednáška bude zameraná na praktické skúsenosti s využívaním sociálnych sietí najväčšieho online kníhkupectva na 

Slovensku Martinus.sk. Okrem iného sa dozviete, prečo sociálne média tvoria len malú časť v mozaike marketingu 
značky, že počet fanúšikov nie je rozhodujúci, a ako sa nebáť hrať a experimentovať a využívať maximálny potenciál 

jednotlivých sociálnych sietí. 
 

Online reputačný manaţment - pozitívne a negatívne prípady komunikácie na internete /Juraj Sasko - 

VISIBILITY/ 
Reputačný manažment je v dnešnej dobe jednou z najdôležitejších súčastí budovania dobrého mena každej firmy. 

Niektoré firmy zvládajú komunikáciu prostredníctvom internetu na jedničku, iné majú čo vylepšovať. Čo je to 
reputačný manažment a ako k nemu pristupovať sa dozviete a na príkladov z praxe uvidíte počas tejto prednášky.  

 
Skôr neţ začnete s mobilným marketingom /Pavol Magic - Etarget/ 

Mobilný marketing je momentálne najrýchlejšie rastúcim odvetvím marketingu. Nové technológie, výborné pokrytie 

dátovým signálom a jedinečné prepojenie on- a offline svetu ho predurčujú na úspech. Je to ale naozaj také 
jednoduché? Aký je stav mobilného marketingu u nás a vo svete? Aké úskalia Vás čakajú, keď sa do tejto oblasti 

pustíte? 
 

Twitter a tradičné média v praxi /Jan Sedlák - ŢIVE.CZ/ 

Twitter je v západných krajinách v spojení s tradičnými médiami "veľká vec". V našich končinách sa o neho ale média 
príliš nezaujímajú. A keď sa aj zaujímajú, nevedia ako ho správne využívať. Prednáška ukáže možnosti využitia 

Twitteru pre všetky druhy médií a prinesie tipy z praxe. 
 

Foursquare - nie len hra, ale aj nástroj marketingu /Martin Hassman – Gug.cz/ 

Foursquare je pravdepodobne najpoužívanejšou geolokalizačnou službou. Čo Vám môže ponúknuť a priniesť ? Ako 
Foursquare zapojiť do marketingu? A má to vôbec zmysel ? Odpovede na tieto otázky Vám dá Martin Hassman, ktorý 

je nie len vášnivým používateľom Foursquare ale aj vývojárom aplikácií využívajúcich a spolupracujúcich práve s 
Foursquare. 

 
Čo Vám prinesie správne vyuţívanie sociálnych sietí ? /David Šmehlík - Fleveo/ 

Počas 50 minút sa dozviete, ako prakticky využívať sociálne siete vo Vašej firme, na čo sa zamerať a čomu sa naopak 

vyvarovať. Pozrieme sa na firmy, ktorým sa to podarilo a rovnako aj na tie, ktorým je tento princíp stále cudzí. Možno 
sa aj trochu zasmejeme ...  

 
Ako na Social Media Marketing v F&B segmente /Mário Mjankov - MjankovMedia/ 

Prednáška poskytne majiteľom, manažérom a prevádzkarom hotelov, reštaurácií, barov a kaviarní ucelený koncept 

efektívneho využívania sociálnych médií v F&B segmente, ponúkne konkrétne tipy ako s čo najnižšími nákladmi 
profitovať zo služieb sociálnych sietí a digitálnych médií, ako vytvoriť úspešnú social media stratégiu spoločnosti a 

ďalšie osvedčené a praktické tipy pre celkovú správu online identity spoločností v tomto segmente. 
 

 



Sociálna stratégia alebo Cesta je cieľ /Honza Páv - MEC/ 
Stratégia pre sociálne médiá je veľmi často diskutovanou témou. Každý by ju vraj mal mať, pretože bez nej sú 

sociálne média len nesystematickým plytvaním finančných prostriedkov. Čo je to, ale sociálna stratégie ? Aké kroky a 
s kým musíte podstúpiť, aby ste sa zaradili medzi firmy s profesionálnym prístupom k sociálnym médiám ?  

 

Monitoring sociálnych médií /Josef Šlerka - Ataxo Interactive/  
V prednáške sa dozviete prečo monitorovať sociálne médiá a ako zistené poznatky ďalej využívať. Nebudú chýbať ani 

praktické ukážky case studies.   
 

Ataxo Social Insider - nástroj na monitoring sociálnych sietí /Josef Šlerka - Ataxo Interactive/ 
Josef Šlerka, ktorý stojí za vývojom Insideru, predstaví tento nástroj na monitoring sociálnych sietí a ukáže možnosti 

jeho využitia na praktických príkladoch ako je práca s kľúčovými slovami a logickými operátormi, tématami, reportmi, 

alertami a podobne.  
 

SEO - metriky a reporting /Juraj Sasko - VISIBILITY/ 
Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) nie je len o budovaní odkazov a správnom "nastavení" webu, je potrebné si 

nastaviť merateľné ciele a metriky pre čo najefektívnejšie optimalizovanie webu a potom samozrejme správny 

reporting dosiahnutých cieľov. V prednáške sa dozviete ako správne nastaviť merateľné ciele a  metriky, čo je to 
reporting a ako k nemu pristupovať.   

 
Ochrana značky a duševného vlastníctva v dnešnej dobe /JUDr. Margita Beháňová - Ţilinská Univerzita/ 

Prednáška bude venovaná problematike a otázkam právnej ochrany duševného vlastníctva, ktoré je najcennejším 
strategickým prostriedkom podnikania 21. storočia. Je fenoménom, ktorému je celosvetovo venovaná vzrastajúca 

pozornosť. Efektívna ochrana práv duševného vlastníctva (Intellectual Property Rights) je jedným z dôležitých 

nástrojov na zvyšovanie konkurencieschopnosti a hodnoty firmy. 
 

PROGRAM SÁLY – TIME MANAGEMENT 
 

Time management od základov - zbavme sa predsudkov /Dominik Formánek – Franklin Covey/ 

Na prednáške sa dozviete odpovede na otázky: Ako je to v živote s logikou, úspechom, šťastím a cieľmi? Prečo 

niektoré ciele splníme a iné odsúvame? Ktoré ciele odsúvame? Aké sú limity a čo je možné dosiahnuť? Ako namiešať 
správny mix cieľov, aby sme ich splnili? Oboznámite sa so špirálou úspechu a vypočujete si „zázračné“ príbehy. 

 
Prepojenie hodnôt, rolí a cieľov pri plánovaní /Hanla Šmídová – Franklin Covey/ 

Cieľom prednášky je vysvetliť čo sú hodnoty, role a ciele a ako ich vzájomne prepojiť v rámci plánovania.  

Hodnoty: ich objavovanie a význam, ako s nimi pracovať v každodennom živote, odkaz Benjamína Franklina  
Role: ako uspieť vo všetkých dôležitých oblastiach, plánovanie nie je len o čase 

Ciele: význam cieľov pri plánovaní, z čoho ciele vychádzajú a ako s cieľmi pracovať 
 

Ako na plánovanie a GTD s papierom a perom / Lukáš Gregor – lukasgregor.cz / 
Písanie perom na papier rozvíja náš mozog a má celý rad kúziel a predností. V prípade túžby presunúť "svoje GTD" 

výlučne na papier ale môžeme naraziť na niekoľko prekážok. Okrem návodov a postrehov s presunom GTD na papieri 

sa bude Lukáš Gregor vo svojej prednáške venovať aj otázkam efektívnej práci s diárom. 
 

GTD a rušivé vplyvy dnešnej doby / Petr Mára – Lombardo, Easyresearch.biz, petrmara.cz / 
Ako eliminovať rušivé vplyvy, ktoré nás oberajú o koncentráciu a efektivitu ? Ako efektívne využívať metódu GTD 

(Getting Things Done) ? Ako si ju prispôsobiť svojim potrebám a čoho sa pri aplikácii GTD vyvarovať ? O týchto 

témach a o svojich vlastných skúsenostiach s aplikovaním GTD sa s Vami podelí Petr Mára - uznávaný školiteľ a 
evangelista metódy GTD. 

 
Zen a vlastný systém / Pavel Miksa – Stora Enso / 

Nestíhate? Cítite sa zavalený úlohami a v noci premýšľate nad tým, čo ste neurobili? Pavel Miksa podá praktický 

pohľad na proces implementácie Babautovho minimalistického systému 10 jednoduchých návykov na zlepšenie 
produktivity a osobnej rovnováhy nazvaný Zen To Done (ZTD). Je možné nájsť rovnováhu a vnútorný pokoj? 

 
Keď nevládzeš tak ... Pomodoro! / Fero Volár – alian.info / 

Pomodoro technika tu je už dvadsať rokov, no málo sa o nej hovorí. Čo to vlastne Pomodoro je? Ako ju kombinovať s 
metódami ako GTD či ZTD? Je to 5 jednoduchých krokov, keď potrebujete podať výkon, ale aj spôsob ako do práce 

začleniť pravidelný rytmus. Pomodoro je metóda vhodná pre každú vekovú skupinu, pracovnú pozíciu, freelancera ale 

aj študenta. 
 

 
 

 

 



E–nástroje k vyššej produktivite, plánovaniu a koncentrácii / Lukáš Gregor – lukasgregor.cz / 
Trh s aplikáciami pre správu projektov a úloh nakypol do takých rozmerov, že by sme celé dni nemuseli robiť nič iné, 

len jednotlivé nástroje skúšať a zisťovať, ktorý je ten naj. Aké sú praktické skúsenosti Lukáša Gregora s množstvom z 
nich (pre rôzne platformy či online) a ako by mohol vyzerať ten ideálny elektronický pomocník? Na tieto a nohé ďalšie 

otázky sa pokúsi odpovedať počas svojej prednášky. 

 
Infikujte svoju spoločnosť agilnými metodikami / Michal Truban – Websupport / 

Pohľad na to, ako sa dajú princípy SCRUMu určené pôvodne na manažovanie vývojárov a IT projektov preniesť aj na 
iné typy činnosti a "nakaziť" ním celú spoločnosť. Dozviete sa ako zvýšiť pomocou nich efektivitu a šťastie 

zamestnancov a tým pozdvihnúť aj celú firmu na vyšší level. Tak ako sa to podarilo a stále darí Michalovi Trubanovi 
vo Websupporte. 

 

Osobná produktivita vs. produktivita celého tímu / Peter Fabor – Foretaster / 
Človek môže mať perfektnú osobnú produktivitu, ale keď pracuje v tíme, tak svoj workflow musí prispôsobiť jeho 

potrebám. Prednáška bude zameraná na aplikovanie, využitie a prispôsobenie metód (GTD, Pomodoro) ako aj výberu 
správnych online nástrojov  (Basecamp, Highrise) pre rôzne situácie „fungovania“ jednotlivca (zamestnanec, 

podnikateľ, práca z domu vs vlastný office/coworking). 

 
Istou cestou k bohatstvu - definovanie a dosahovanie cieľov /Dominik Formánek – Franklin Covey/ 

Oboznámite sa so základmi time managementu. Spoločne s Dominikom sa pokúsite nájsť odpovede na otázky: Prečo 
s time managementom začať ? Prečo je toľko systémov time managementu ? Prečo každému funguje niečo iné ? 

Ktoré GTD je najlepšie a ktorá je tá správna cesta time managementu ? Prečo ľudia neuspejú v aplikovaní time 
managementu ? Dozviete sa aj o osobnom víťazstve, konkrétne o návykoch č. 1, 2, 3 a 7. 

 

Sloboda v práci ako cesta ako robiť to v čom sme najlepší /Tomáš Hajzler - PeopleComm/ 
Tomáš Hajzler roky skúma, prečo sa toľko ľudí snaží "ďaleko dotiahnuť", namiesto toho, aby robili, to čo milujú. 

Prichádza na fascinujúce súvislosti, zisťuje, ako je vlastne jednoduché a prirodzené robiť to, čo človeka baví, a že 
vlastne nie je, ani tak náročné sa tým aj uživiť. 

 

Rozvoj osobnej sily / Peter Lorenz – quest4excellence.co.uk/ 
Oboznámite sa s princípmi efektívneho využívanie mysle a práce s fyzickým telom, ktoré vedú k rozvoju osobnej sily. 

Dozviete sa čo je to manifestovanie skutočnosti, čo je skutočným dôvodom Vášho konania, ako spracovávať vonkajšie 
vnemy a využívať svoj potenciál, ako všetky tieto aspekty využiť vo svoj prospech a mnoho ďalších zaujímavých vecí, 

ktoré Vás posunú vpred.    

 
Ovládnite svoju myseľ / Pavel Miksa – Stora Enso / 

Retrospektívny pohľad na metódu zlepšujúcu využitie mozgovej kapacity - Silvovu metódu. Človek, ktorý používa 
metódu rozvíjania vlastnej mysle, je človekom „vonkajška“, ktorý však dokáže byť aj človekom obracajúcim sa do 

vlastného vnútra. V priebehu používania hladiny alfa sa „inergizuje“ (energizácia zvnútornením). Nadobúda schopnosť 
ovládať svoje vnútro, svoje postoje a emócie. Ako manažér je rovnako schopný problém predvídať, ako ho aj riešiť.  

 

Workoholismus - moderná závislosť /MUDr. Tomáš Rektor – TERAPIE.INFO/ 
Máte pocit, že sa z Vás stáva workoholik? Na prednáške JUDr. Tomáša Rektora sa dozviete všetko o tejto „modernej“ 

závislosti. A možno nájdete odpoveď na otázku, či ste alebo nie ste workoholik. 
 

Projekt "Česko Slovensko má úspech" očami organizátorov /H. Šmídová, D. Formánek – Franklin 

Covey/ 
Súťaž pre 12 účastníkov, ktorí si budú môcť v priebehu troch mesiacov zmeniť život, dosiahnuť svoje sny a ciele. 

Lektor Franklin Covey účastníkov povedie k implementácii filozofie 7 návykov do ich životov. Organizátori predstavia 
zmysel projektu, priebeh projektu a prínos pre divákov. Uvidíte ukážku z castingu ako aj svetovú premiéru prvého 

dielu. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



WORKSHOPY 
 

W1: Začíname s GTD / Petr Mára – Lombardo, Easyresearch.biz, petrmara.cz / 

Workshop je určený každému, kto je pohltený prácou a musí denne zvládať množstvo úloh a s tým súvisiaci stres. 
Pokiaľ patríte medzi tých, ktorí nestíhajú plniť úlohy, chcú minimalizovať stres, majú zaplnenú mailovú schránku 

nevybavenej pošty a vo voľných chvíľach premýšľajú nad tým, či na niečo nezabudli, tak práve Vám je určený 
workshop. Dozviete sa základy metódy GTD (Getting Things Done) a jednotlivé návyky, ktoré sú pre túto metódu 

príznačné. Metóda GTD, ktorej autorom je David Allen patrí medzi moderné Time Management metódy a označuje sa 

aj ako “Stress Free Productivity“. Workshopom Vás prevedie uznávaný školiteľ a evangelista tejto metódy Petr Mára. 
Predstaví Vám metódy a techniky, ktoré Vám pomôžu vysporiadať sa s každodenným návalom úloh, minimalizovať 

stres a lepšie zvládať úlohy a záväzky, a tak maximalizovať svoju produktivitu. 
 

Každý účastník workshopu získa ZDARMA aj elektronickú verziu knihu od Davida Allena – Mít vše hotovo.  
Cena: 120,- € bez DPH 

 

W2: Hlbšie do problematiky GTD / Lukáš Gregor – lukasgregor.cz / 
Teória znie vždy veľmi dobre, ale ako je to s jej aplikovaním v praxi ? V rámci workshopu si povieme ako aplikovať 

teóriu do praxe, ako s GTD žiť, v čom sú najväčšie nástrahy tejto metódy a ako je možné z tejto metódy  čo najviac 
získať.  Budete mať možnosť vyriešiť Vaše konkrétne problémy resp. požiadavky na GTD s ohľadom na organizáciu 

projektov a úloh. Ukážeme si ako je možné GTD „ohnúť“ (prispôsobiť) podľa svojich potrieb, ako s GTD ďalej 

pracovať pri plánovaní a mnoho ďalšieho. Workshopom Vás povedie  Lukáš Gregor, šéfredaktor webu 
Mítvšehotovo.cz. 

 
Každý účastník workshopu získa ZDARMA aj elektronickú verziu knihu od Davida Allena – Mít vše hotovo.  

Cena: 100,- € bez DPH 
 

W3: 7 Návykov skutočne efektívnych ľudí / Marek Spurný – Franklin Covey/ 

Osobné víťazstvo 
- ste hlavnou postavou svojho vlastného života 

- buďte aj jeho scenáristom a režisérom 
Cena: ??? 

 

W4: Tajomstvo úspešných lídrov / Peter Lorenz – quest4excellence.co.uk/ 
Vývoj praktických vedomosti a návykov vytvárajúcich platformu stáleho pokroku na osobnej a profesionálnej úrovni v 

oblasti biznisu. Niektoré z najpoprednejších techník pozitívneho manažmentu skombinované s praktickými 
schopnosťami  uplatňovania vplyvu prostredníctvom komunikácie.  

 
Každý účastník workshopu získa zdarma konzultáciu s Petrom Lorenzom 

Cena: 92,50 € bez DPH 

 
 

 

http://ehotovo.cz/

