
 

  

  

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V JABLONCI NAD NISOU 

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

V Jablonci nad Nisou dne 09.01.2023 

Pozvánka na seminář/webinář  

•   s Vítem Reisiegelem  • 

Specialista na internetový marketing a certifikovaný Google partner představí soubor aktuálních nezbytností pro podporu Vašeho podnikání. 

Čt • 9. 2. 2023 od 10:00h na OHK v Jablonci nad Nisou i online 

Trendy online marketingu 
Program: 

10:00 - 10:15 zahájení   

10:15 - 12:00 Vít Reisiegel - Nové právní minimum pro e-shopaře. S novým rokem přichází i novela zákona o 
ochraně spotřebitele. Jaké změny s sebou přináší? Jak ponovu na slevy a recenze? Natextovali 
jste správně svá tlačítka? Upravili nákupní košík? Jak se mění reklamace? Na co nově zákazník 
(ne)má právo? Chytli jste pozitivní změny v oblasti odstupování od smluv? Kdo o tom všem bude 
rozhodovat? Jaké dokumenty si pro reklamace připravit? Které fámy a omyly by bylo fajn jednou 
provždy vyvrátit? A komu tím prospějeme? 

 

12:00 - 12:20 přestávka na kávu a občerstvení  

12:20 - 14:00 Vít Reisiegel - Od 1. července 2023 nebude Universal Analytics ve standardních službách 
zpracovávat nová data. Připravte se už dnes. Nastavte si službu Google Analytics 4 a přejděte na 
ni. Provedeme vás převážně založením, nasazením, implementací a konfigurací tohoto nového 
analytického systému. Vysvětlíme si, na jakých principech jsou Google Analytics 4 postavené, čím 
se liší od dosavadních Universal Analytics. Otázky na přenášejícího, diskuse. 
 

 

Potvrzení účasti nutné na info@ohkjablonec.cz do ČT 2.2.2022. Link pro online zašleme přihlášeným ve středu 8.2. 

Časy jednotlivých vstupů jsou pouze orientační. Účast ZDARMA. Počet míst omezen. 

 

Těšíme se na Vás     

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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