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Anotace modulu:
Modul seznámí posluchače se základy online marketingové komunikace. Představíme
si výhody i nevýhody online marketingu, podíváme se na tvorbu webových stránek,
kterou rozebereme z pohledu 7 základních rovin, které by měly každé webové stránky
splňovat. Ukážeme si trendy ve výrobě současných webů. Budeme se věnovat třem
základním disciplínám, kterými dokážeme na webové stránky přivést relevantní
uživatele – SEO, SEM a komunikace na sociálních sítích. Ukážeme si další prvky
online integrované komunikační kampaně a v závěru se budeme věnovat netradičním
marketingovým online disciplínám a jejich pravidlům.

Cíl modulu:
Cílem modulu je seznámit posluchače se základy online marketingu a marketingové
komunikace v online prostředí. Internet získává v rámci komunikačních aktivit firem
stále větší význam, modul se proto zaměřuje na všechny složky online komunikace a
na specifické rysy, které sebou online komunikace přináší.
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