
 
  

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V JABLONCI NAD NISOU 

Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou, T: +420 483 346 000, e-mail: info@ohkjablonec.cz 

Jablonec nad Nisou, 09.01.2023 r. 

Zaproszenie na seminarium/webinarium  

•   z Vítem Reisiegelem  • 

Specjalista w zakresie marketingu internetowego, certifikowany partner Google, zaprezentuje szereg aktualnych informacji koniecznych dla 

wsparcia Twojego biznesu  

Czwartek • 9.2.2023 godz. 10:00h w OHK  

w Jabloncu nad Nisou oraz on-line 

Trendy marketingu internetowego 
Program: 

10:00 - 10:15 Rozpoczęcie   

10:15 - 12:00 Vít Reisiegel - Nowe minimum prawne dla właścicieli e-sklepów. Wraz z nowym rokiem 
nadchodzi nowelizacja ustawy o ochronie konsumentów. Jakie zmiany niesie za sobą? Jak 
odnowić zniżki i recenzje? Czy prawidłowo wpisałeś tekst na swoich klawiszach? Czy 
dostosowałeś swój koszyk? Jak zmienia się status reklamacji? Do czego ma prawo (nie ma) nowy 
klient? Czy wychwyciłeś pozytywne zmiany w zakresie rozwiązywania umów? Kto będzie 
podejmował wszystkie decyzje? Jakie dokumenty przygotować do reklamacji? Jakie plotki i 
błędne przekonania dobrze byłoby raz na zawsze rozwiać? A kto na tym skorzysta? 
 

 

12:00 - 12:20 Przerwa kawowa i poczęstunek  
 

 

12:20 - 14:00 Vít Reisiegel - Od 1 lipca 2023 roku Universal Analytics nie będzie przetwarzał nowych danych w 
swoich standardowych usługach. Przygotujcie się już dziś. Skonfiguruj Google Analytics 4 i 
dokonaj zmiany. Przeprowadzimy Was przez podstawy zakładania, wdrażania, implementacji i 
konfiguracji tego nowego systemu analitycznego. Wyjaśnimy zasady działania Google Analytics 4 i 
czym różni się od dotychczasowego Universal Analytics. Pytania do prelegenta, dyskusja. 

 

Prosimy o potwierdzenie udziału na info@ohkjablonec.cz do 6.2.2023. Wyślemy link online do wszystkich zarejestrowanych 

użytkowników w środę, 8 lutego. 

Czasy poszczególnych punktów programu są orientacyjne. Udział jest DARMOWY. Liczba miejsc ograniczona.  

Zapraszamy! 

Ing. Iva Linderová 

ředitelka OHK v Jablonci n. N.  

Projekt "Vytvoření míst rychlé informace v česko-polském pohraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835 je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v 

rámci programu spolupráce Interreg V-A Česká republika Polsko 2014-2020. 

Projekt "Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim" CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835 jest współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG  V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. 
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