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Budova VŠEM (MS Teams)
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Ne
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On-line (MS Teams)

Osobnost z praxe
Jméno a pĜíjmení studenta

Studijní skupina

Jan Novák

PEMBC0X

Jméno pĜednášejícího
David Novotný

Informace o pĜednášejícím (medailonek)

R

Pan Novotný pĤsobí ve Spoleþnosti XY již 15 let, kdy se vypracoval od správce sociálních sítí, pĜes marketingového specialistu,
až na pozici marketingového Ĝeditele. Specializuje se pĜedevším na zavádČní nových marketingových nástrojĤ pro propagaci
výrobkĤ Spoleþnosti XY.

AktuálnČ vyuþovaný pĜedmČt, ve kterém by host mohl vystoupit
Marketing (bc)

VZ
O

Obsah pĜednášky

V rámci svého vystoupení by studenty rád seznámil s nejefektivnČjšími marketingovými nástroji, které ve Spoleþnosti XY
využívají. ZároveĖ by rád nastínil problematiku zavádČní nových nástrojĤ (þasová nároþnost, zajištČní finanþních prostĜedkĤ,
atd.) a provedl studenty celým procesem zavádČní.

Termíny výuky, ve kterých by host mohl vystoupit
24.04.2021, 14:00 hod. / 25.04.2021, 14:00 hod.

Místo konání / zpĤsob
Budova VŠEM (prezenþnČ)

✔

Technické požadavky
✔ Projektor

Budova VŠEM (MS Teams)

On-line (MS Teams)

Flipchart

Souhlas s poĜízením a zveĜejnČním záznamu
Ne
✔ Ano

PĜínos pro VŠEM / Studenty VŠEM

Pan Novotný je skuteþným odborníkem na danou problematiku a studentĤm by rád pĜedal své know-how, které se jim mĤže
hodit ve vlastní praxi.

PĜílohy (grafické podklady k propagaci)
fotografie pana Novotného

DoplĖující informace
Pan Novotný by se nejradČji zúþastnil prezenþní výuky na VŠEM, nicménČ pokud tato varianta nebude možná a výuka bude
probíhat pouze on-line, rád by pĜesto dorazil na VŠEM a do výuky se pĜipojil pĜímo z budovy. Bohužel není zvyklý pracovat s MS
Teams, a tudíž by využil pomoci pĜi jejich používání. Já bych pana Novotného do školy doprovodil a byl mu plnČ k dispozici.

