BUDOVÁNÍ ZNAČKY
V ZAHRANIČÍ
9. 11. 2017
Opero, Salvátorská 931/8, Praha 1
9:00 – 14:00 hodin
Workshop je zdarma.
Budování značky je proces zahrnující celou řadu úkonů, které na
sebe navazují a vzájemně se propojují. Kladete si otázky jako
například: Co je základem značky? Proč je potřeba sdílet její
hodnoty navenek i uvnitř firmy? Jaké marketingové nástroje jsou
dnes trendy v oblasti B2B zvláště v zahraničí? Jak lépe pochopit
cílovou skupinu? Kdy data sdílet a kdy poznat riziko možné ztráty?
Odpovědi na ně a ještě mnohem více se dozvíte na workshopu,
kde se s vámi řada renomovaných marketérů a specialistů podělí
o své zkušenosti.
Workshop je určen pro majitele a ředitele firem, brand manažery,
marketingové specialisty a všechny ostatní, kteří vědí, že dobře
nastavená značka je základem úspěšného obchodu.
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PROGAM WORKSHOPU:

8:30 – 9:00 registrace
9:00 – 9:05 úvod akce
9:05 – 9:35 AnFas, majitel Tomáš Kostkan
Hodnoty značky a její budování
•

Jak určit hodnotu značky a využít ji pro její budování
(praktické cvičení).

•

Co udělat pro to, aby vaše značka dobře vypadala a
efektivně komunikovala na zahraničních trzích.

•

Značka u B2B firmy, jaké jsou rozdíly oproti B2C
firmám.

•

Praktické ukázky řešení konkrétních případů.

AnFas branding & komunikace. Budování
značky a tvorba reklamní komunikace.
Agentura pomáhá firmám najít společný
jazyk, společnou řeč s jejich zákazníky.
Pomáhá jim definovat a vyjádřit jejich smysl
existence, přednosti, jedinečnosti a
komunikovat je k jejich klientům.

9:35 – 9:55 CzechTrade, vedoucí marketingu Hana Štičková
Jednotné sdílení značky na 50 teritoriích
•

Jak sjednotit komunikaci značky ve více jak 50
teritoriích (grafika, veletržní stánky, PR, reklamní
předměty).

•

Ukázky netradičních eventů a prezentací
v zahraničí.

•

Problematika nepřipravenosti firem v oblasti
marketingu a drobné tipy na zlepšení.

CzechTrade je státní agentura založená
ministerstvem průmyslu a obchodu. Jejím
cílem je propojovat české a zahraniční
subjekty a tím zvyšovat export České
republiky. Za 20 let své existence agentura
realizovala přes 22 500 služeb pro více jak
10 000 českých firem, eviduje přes 2 500
úspěšných realizací exportu a zpracovala na
38 000 zahraničních poptávek.

9:55 – 10:15 BrandCloud, ředitelka marketingu Alice Habartová
Využívání datových úložišť v marketingu
BrandCloud je česká společnost poskytující
•

Různé verze datových úložišť, jejich výhody a
praktické využití zvláště pro marketingové účely.

•

Jak pracovat s úložišti v komunikaci se zahraničím.

•

Výhody BrandCloud úložiště pro budování vnitřní
komunikace i spolupráce s dodavateli a partnery.

poradenství v oblasti správy firemního
obsahu, zejména agendy marketingu a
brandingu. Vyvíjí vlastní aplikace nahrazující
úložiště marketingových dat, řetězové
e-maily, FTP i záložní disk. BrandCloud
expanduje do Polska, spolupracuje s Czech
Superbrands. Mezi klienty se řadí Ambiente
Restaurants, Banka Creditas, RDM Group,
Altron, ELKO EP, Invia, Konto Bariéry, Studio
Najbrt nebo Dynamo design.
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10:15 – 10:45 PRESENTIGO, business developement manager, Adam Mrštík
Prezentace a jejich trendy
•
•
•

Jak se prezentovat před zákazníky a na veletrzích.
Trendy v business prezentacích.
Využití moderních nástrojů ke zvýšení efektivity
obchodníků.

PRESENTIGO je rychle rostoucí českoamerický start-up se zastoupení v Praze a
San Francisku. Vyvíjí vlastní B2B
prezentační platformu pro efektivní zvyšování
výkonnosti obchodníků prostřednictvím
interaktivních a 3D prezentací. Jejími klienty
jsou například Foxcon, E.On, O2, UPC, Linet
a JetSet.

10:45 – 11:15 INITED Solutions, majitel Jaroslav Pavlíček
Mobilní aplikace jako nástroj podpory prodeje
•

Využití nových prodejních kanálů.

•

Budování komunity a vztahů.

•

Pomocník pro obchodníky v terénu.

•

Praktické příklady a ukázky.

INITED Solutions je společnost
specializující se na tvorbu mobilních aplikací
pro řešení potřeb obchodu, firem i
spotřebitelů. Agentura navrhuje, programuje,
konzultuje, testuje, ověřuje, až do okamžiku,
kdy vzniknou aplikace, které vydělávají
peníze, šetří čas nebo přivádějí nové
zákazníky.

11:15 – 11:35 COFFEE BREAK

11:35 – 12:05 Future Bakery, majitel Robert Peňažka
Jak při tvorbě kreativy získat maximum
•

•

Inovační crowdsourcingová platforma a zároveň
největší kreativní firma v republice. Spojuje klienty
a zákazníky s cílem nalezení toho nejlepšího řešení
problému. Je to originální nástroj na získání nápadů,
inspirace a zpětné vazby na vaši značku, výrobek
nebo kampaň.
Co všechno vymyslí 17 000 zákazníků a tvůrců a jak
s tím naložit.

Future Bakery založili dva veteráni českého
reklamního byznysu, Petr Topinka
(dlouholetý ředitel Mark BBDO) a Robert
Peňažka (zakladatel Kaspenu a Yinachi),
mají pobočky v Maďarsku, na Slovensku a v
USA. Spolu-tvorbové projekty realizují
například pro Staropramen, D.A.S., Kofolu,
Kooperativu, Mall.cz, Zoot.cz, ČEZ, Metlife,
Direct, Zonky nebo Fiat. Na odměnách pro
tvůrce už rozdělili přes 3 miliony korun.

12:05 – 12:25 Vinolok, marketing & PR manager, Kateřina Slezáková
Zkušenosti s budováním nové značky
•

Jak budovat a komunikovat novou značku na
konzervativních trzích ve světě?

•

Na co zapomenout a naopak na co nezapomínat?

Vinolok je součástí předního světového
producenta skleněných výrobků Preciosa.
Vinolok je nejelegantnější a nejkreativnější
zátka na víno, lihoviny, vodu a oleje. Zátka je
vyrobena z českého skla, nemá žádný vliv na
aroma a chuť. Jedinečné vlastnosti zajišťují
naprostou těsnost, ale zároveň umožňují
vínu dýchat a pomalu zrát. Skleněná zátka
Vinolok dodává výrobku vzhled prémiové
značky.
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12:25 – 12:45 Adineo, majitel Petr Stinka
IT rizika spojená s budováním obchodního zastoupení v zahraničí
•

Řešení přístupu k datům ve firmě – VPN, IP
telefonie, cloud.

•

Cloudové služby – výhody a nevýhody, právní
aspekty, zálohování a obnova dat.

•

Podpora pracovníka v zahraničí – vhodná technika,
dostupnost dat a další poznatky.

Adineo je společnost, která od roku 2005
poskytuje svým zákazníkům služby v oblasti
správy IT, vývoje aplikací a řízení
kybernetické bezpečnosti. Navrhuje a
realizuje uspořádání počítačových systémů
tak, aby se jejich klienti mohli plně věnovat
svému podnikání s maximální podporou IT
technologií.

12:45 – 14:00 NETWORKING

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ÚČAST NA WORKSHOPU PROSÍME O VYPLNĚNÍ
PŘIHLÁŠKY NA NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNCE A ODESLÁNÍ EMAILEM NA ADRESU:
lucie.zikmundova@czechtrade.cz
Případně se lze přihlásit elektronicky přes kalendář akcí CzechTrade:
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci
Termín pro přihlášení na workshop je do 2. 11. 2017

P59padb2 se le

4

BUDOVÁNÍ ZNAČKY V ZAHRANIČÍ / 9. 11. 2017 / OPERO, SALVÁTORSKÁ 931/8, PRAHA 1

PŘIHLÁŠKA
Název firmy
IČ, DIČ
Ulice, č.p.
Město, PSČ
Kontaktní osoba / funkce
Telefon
Mobil
Fax
E-mail
Web
Hlavní činnost firmy
Výrobky/služby
k nabídnutí

Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných
obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu
obchodu na adrese výše a elektronicky na: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nasesluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

