Tripon Digital a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Vás srdečně
zvou na seminář o profesní sociální síti - LinkedIn

JAK DOSTAT Z LINKEDIN
MAXIMUM A ZADARMO
LinkedIn - Přehledně, prakticky, smysluplně a z reálné praxe - Pod vedením PhDr. Vojtěcha Bednáře

TERMÍN A ČAS
Čtvrtek 2.5.2019

Přednášející

PhDr. Vojtěch Bednář

Odborník na sociální sítě
Autor publikace „Marketing na
sociálních sítích“.
Profesionální konzultant, odborník
na social media, firemní sociolog.

9:00–16:00
Seminář
(přestávka na oběd + dvě krátké přestávky)
16:00–17:00
Diskuse
(individuální podpora a dotazy účastníků)

MÍSTO

Office & Průmyslové centrum HOMOLA
Vratimovská 624/11 • 718 00 Ostrava–Kunčičky
Učebna č. 2 / Parking free

OBSAH

Náplní semináře je naučit se smysluplnou, efektivní,
výkonnou a (většinou) bezplatnou cestu jak hledat
zajímavé kontakty a komunikovat pomocí sociální
sítě LinkedIn. Naučíme se:
• Kdo, k čemu a jak používá LinkedIn v roce 2019
• Jak funguje mechanismus navazování kontaktů
a vyhledávání, a jak s ním pracovat ve svůj prospěch
• Jak správně prezentovat sebe a firmu
• Jak vymyslet prima obsah a dostat ho ke správným
lidem
• Jak vyhledávat zajímavé kontakty a jak rozšiřovat síť.
Koho přidávat, koho ne, a jak se zbavit těch, které už
nepotřebujeme
• Jak říkat lidem zajímavé věci, a jak oslovovat
zajímavé lidi
• Řešit problémy a krize

PODPORA PRO ÚČASTNÍKY
Materiály s praktickými tipy.

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ

Pro přihlášení prosím využijte registrační formulář na:
www.khkmsk-registrace.cz
Přihlaste se nejpozději do 25.4.2019. V případě, že se
nebudete moci osobně účastnit, respektujeme náhradníka, který se ohlásí u prezence. Přihláška je platná až
po uhrazení účastnického poplatku.
Pozor omezená kapacita učebny!

CENA

Členové HK ČR - 2 400 Kč + DPH
Ostatní - 2 900 Kč + DPH

ZPŮSOB PLATBY

Poplatek prosím uhraďte předem platebním převodem
na účet KHK MSK č. 373630443/0300 a to nejpozději
do 25.4.2019.
Variabilní symbol: 1902 • Specifický symbol: 06117589

KONTAKT A INFO

Daniel Kohut
Tel.: +420 608 052 368
Email: daniel@tripondigital.cz
www.tripondigital.cz

POŽADAVKY NA ÚČASTNÍKY
Vlastní notebook, není podmínkou.

CO JE SOUČÁSTÍ

Drobné občerstvení ráno a během dne
(káva, čaj atd.)

Office & Průmyslové centrum

