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V tomto modulu si ukážeme, jaké faktory ovlivňují umístění webu ve vyhledávačích, jak můžete
toto umístění ovlivnit ve svůj prospěch a jaké trendy lze čekat do budoucna. Takže se dozvíte,
co byste si měli umět připravit sami, jaké úpravy webu chtít od dodavatele a jak poté jeho práci
zkontrolovat. Ujasníme si, jak přistupovat k budování zpětných odkazů a čemu se naopak
vyhnout neboli které techniky vás mohou poškodit. Dozvíte se také, jak SEO plánovat a jak jeho
výsledky vyhodnocovat.
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Jen za poslední rok udělal Google v reklamní síti AdWords přes 1 000 změn. Nebojte, nebudeme
se zabývat každou z nich. Ale ukážeme si, jak bouřlivým rozvojem PPC reklama prochází, co to
s sebou přináší za skvělé příležitosti a také jaká z toho plynou rizika. Víte třeba, že cena dvou
reklam pod sebou se může lišit až o 50 %? Nebo že ideální rozpočet na výkonnostní PPC reklamu
se blíží nekonečnu a proč je důležité sledovat skóre kvality?























Víte, že e-mail marketing je považován za nejefektivnější nástroj online marketignu a může vaše
podnikání posunout kupředu? Nebo už e-maill marketing děláte, ale máte pocit, že nefunguje
tak, jak byste potřebovali? Uspět znamená znát základní principy – v tomto modulu si je
projdeme a vysvětlíme. Ukážeme si také celý proces od sběru kontaktů pro rozesílku a jejich
správu, přes tvorbu obsahu až po možnosti distribuce a vyhodnocování kampaní.














"Bannerová reklama je mrtvá. Vždyť se na ni nikdo nedívá a ani na ni nekliká." Pokud si to myslíte
také, vyvedeme vás z omylu. Bannery, videa, hry a další možnosti display reklamy musí být
nosnými prvky pro tvorbu vaší značky, otevírání nových trhů a zvýšení dosahu vašeho sdělení.
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1. část modulu seznamuje s účinnými způsoby oslovení zákazníků na různých sociálních sítích.
Poznáte nové trendy a možnosti, jak využít sítě Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ a naučíte
se rozeznávat, které sociální sítě jsou vhodné k dosažení právě vašich cílů. Věnovat se budeme
také tvorbě a plánování vhodného obsahu jak pro sociální sítě, tak pro YouTube a firemní
blogy. Po absolvování modulu dokážete vyhodnotit nejen účinnost vašich kampaní pomocí
analýz, ale také návratnost vložených prostředků vůči stanoveným cílům kampaně.
2. část popisuje, jak za pomoci reklamních nástrojů budovat a udržovat kontakt se zákazníky.
Pochopíte, jak může vhodná strategie na sociální síti pomoci vašemu podnikání a jak ji
implementovat. Zjistíte, jaké nástroje můžete využít pro pravidelnou správu sítí a monitoring,
jak naslouchat zákazníkům, jak pracovat s brand ambasadory značky, organizovat soutěže a řešit
případné krizové situace. Projdete také otázky soukromí a ochrany dat spojené s marketingem
na sociálních sítích.















Online svět se velmi rychle mění a je velmi obtížné držet tempo. V posledních letech se čím dál
více do popředí dostává mobilní marketing. Přijďte si rozšířit obzory a zjistit, jak zacílit na
potenciální i stávající zákazníky s využitím mobilních zařízení. Povíme si také o optimalizaci
webů pro mobilní zařízení, o mobilních formátech inzerce i o řadě dalších příležitostí. Nenechte
si ujet vlak, vaše konkurence už jistě nastoupila!
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Předposlední modul ukazuje metody, jak se posunout od měření počtu návštěv a shlédnutých
stránek do pokročilejší analýzy návštěvnosti webu. Ujasníme si, co vše lze vyčíst z chování
uživatelů a jak podle toho upravovat fungování vašich online marketingových aktivit. Zkrátka
po absolvování tohoto modulu „otevřete oči“ - uvidíte, co lidé na vašem webu skutečně dělají,
a pochopíte, jak s tím naložit.












V závěrečném modulu si projdete desítky svých poznámek a dáte jim tvar. Vytvoříte si svůj
marketingový plán, který můžete hned další den začít realizovat. Nejde totiž jen o to vědět, co
který nástroj umí, ale umět je vzájemně propojit a vytěžit to nejlepší pro svůj business.
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