
 

 

 

 

 

 

Jak na sociální sítě, aby na nich vaše 

praxe nezapadla? 
Místo: online webinář 

Datum: 28. listopadu 2020 (sobota), 10:00 hod. 

Přednášející: Ester Klok CVT, Mgr. Martin Domes 

 

I. Martin Domes – Google Analytics (35-40 minut) 

Představení webové analytiky a Google Analytics 

Jak funguje měření a jak ho nastavíme na webu 

Ukázka toho, co vše lze zjistit a jak to lze využít 

Ukázka měření konverzací na webu a co z toho lze vyvodit 

II. Přestávka (10 minut) 

III. Martin Domes – Placená reklama (35-40 minut) 

Google Ads, Seznam Sklik 

Jak vypadá PPC reklama, jak funguje, co je k ní třeba a kolik 

stojí, jak využít remarketing a retargeting 

Jaké typy reklam jsou a k čemu mohou sloužit  

Jak vypadají inzeráty a rozšíření 

Jakou zvolit strategii – sám nebo externě 

Q+A prostor pro otázky a odpovědi pro p. Domese (10-15 min) 

IV. Přestávka (10 minut) 

V. Ester Klok – Sociální média, marketing a … veterinární sestry. 

Perfektní kombinace. Část I (35 - 40 minut) 

Sestry dnes již mají více úkolů. Od radiografa k 

laboratornímu technikovi. A od provozního asistenta po 

odborníka na výživu. Ale mám novinky, vy také vládnete 

marketingu! 

Přesně díky všem těmto dovednostem, svým lidským 

znalostem a empatii chápete opravdu dobře, jak lidé myslí, 

komunikují a jak s nimi můžete „mluvit na správné úrovni“. 

Takže kromě toho, že tohle děláte na své klinice, můžete to 

udělat také na sociálních médiích. Zní to obtížně a časově 

náročně. Po této přednášce však uvidíte, že to tak náročné 

není! Toto si pak můžete přidat do svého MULTITASKER 

seznamu! 

 

Přednáška bude online překládána do českého jazyka.  

 

Q+A prostor pro otázky a odpovědi pro Esther Klok  (10-15 min) 



 

 

 

 

 

 

 

VI. Přestávka (10 minut) 

VII. Ester Klok - Sociální média, marketing a … veterinární sestry. 

Perfektní kombinace. Část II (35- 40 minut) 

ESTER KLOK CVT 

Esther Klok CVT je veterinárním technikem v nizozemském 

Dierenkliniek Winsum v Nizozemsku od roku 1995. Mezi její 

specializace patří výživa, řízení programů hubnutí domácích 

zvířat a PR a marketing. V praxi je jednou z jejích rolí školení 

mladých veterinářů a veterinárních techniků a také 

mentorování studentů veterinárních techniků. Také je hostující 

učitelkou v A.O.C Terra v Groningenu. V roce 2008 byla 

holandskou veterinární sestrou roku. Ukazuje, že jako 

veterinární technik/ sestra můžete udělat opravdu hodně: 

změnit postupy k lepšímu, měnit práci a životy tak, jak o tom 

mnoho lidí jen sní. Kromě svého veterinárního zaměstnání je 

generální ředitelkou a majitelkou: Vylepšete na cestách. 

Společnosti, která pořádá konference a interní školení pro 

veterináře a veterinární sestry. Esther je také oficiálním 

řečníkem Fear Free. 

 

MGR. MARTIN DOMES 

Tvorbě webových stránek a online marketingu se začal 

věnovat před rokem 2005 a dnes má za sebou více než 140 

úspěšných projektů. 

Věnuje se návrhu obchodních aspektů webu včetně 

analýzy zákazníka a návrhu obsahové architektury webu, s 

respektem k potřebám cílového publika a vyhledávačům. Je 

expertem v oblasti kódování a tvorby atraktivního obsahu 

webu. 

V době svého působení v pozici šéfredaktora nakladatelství 

Computer Press  stál za vznikem více než 500 knih z oborů IT a 

digitální fotografie. Sám je autorem 18 knih. 

Své zkušenosti a know-how předává dále v rámci 

svých živých a online kurzech copywritingu, SEO, PPC reklamy 

a webové analytiky. 

 

 

 

 
 

http://www.mdwebdesign.cz/tvorba-webovych-stranek/
http://www.mdwebdesign.cz/tvorba-webovych-stranek/
http://www.computerpress.cz/
https://www.martindomes.cz/skoleni/

