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Szanowni Państwo, 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że: Państwa adres i dane są bezpieczne w naszej bazie danych, nie wykorzystujemy danych osobowych w celach 

innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom, przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne - w celu prowadzenia korespondencji 
email i dbamy o ich bezpieczeństwo, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”). Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia 
lub wątpliwości dotyczące ochrony Państwa danych i ich przetwarzania, prosimy o kontakt pod adresem: rodo@wsiz.rzeszow.pl oraz iod@wsiz.rzeszow.pl 

 

PROGRAM  

 

„JAK Z POMOCĄ INTERNETU 

 ZDOBYĆ KLIENTÓW W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI” 

 

16 GRUDNIA 2020 R. 

 

 

Webinar poprowadzi Marek Płatek - aktywny propagator produktów i usług Google w projektach Google 

Product Experts, Local Guides, Asy Internetu. Obecnie Doradca w programie Firmy Jutra oraz certyfikowany 

pogromca Google Ads i Analytics. W swojej pracy pomaga definiować cele i dostosować warsztat 

marketingowy do ich realizacji. Od 13 lat zdobywa doświadczenie jako aktywny przedsiębiorca i konsultant 

SEO/SEM. Swój sukces mierzy współczynnikiem satysfakcji wśród ludzi, którym pomaga. 

 

Godz.: 10:00-11:00 

 

Godz.: 10:00-10:45 

 

Program warsztatów obejmować będzie następujące zagadnienia: 

 

1. Jakie elementy mają wpływ na widoczność strony internetowej Twojej firmy w wyszukiwarce? 

2. Na co warto zwrócić uwagę tworząc treści na stronę? 

3. Jakie możliwości daje wizytówka na Mapach Google? 

4. Jakich narzędzi używać przy przygotowywaniu listy słów kluczowych dla Twojej witryny? 

5. Jak mierzyć ruch na stronie? 

6. Gdzie szukać wsparcia w ramach programu Firmy Jutra? 

 

Godz.: 10:45-11:00 

 

 Q&A 
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