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NÁZEV WORKSHOPU Naučte se psát jako copywriter během 2 dnů

TERMÍN A MÍSTO 
KONÁNÍ

POŘÁDAJÍCÍ KATEDRA Katedra psychologie FF UP v Olomouci

PŘEDNÁŠEJÍCÍ Richard Dobiáš

Místo pro fotografii Vzdělání: 
Pracovní zkušenosti: 
Nebo odkaz – link - na přednášejícího:  
Copywriter a kreativec, který začal před víc jak 10 lety jako 
webdesigner a dnes se skrývá na volné noze pod značkou Dobrý 
copywriter. Občas copywriting školí a pravidelně sdílí tipy na 
Facebooku a na svém blogu o-psani.cz. Uctívá odkaz Davida 
Ogilvyho a kreativu hledá vždy a ve všem.  
www.dobry-copywriter.cz
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http://www.dobry-copywriter.cz
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FORMA VÝUKY: 

 2denní praktický workshop	


!
PREFEROVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 

Maximálně 20 účastníků 

!

!
ANOTACE 
WORKSHOPU

Cíl: 
Naučit se tvořit čtivější, zajímavější a přesvědčivější obsah. Nasajte 
teorii copywritingu a rovnou si na příkladech vyzkoušejte psaní 
reklamních textů zejména pro web. !
Obsah: 
1) Co je a není copywriting a jak zapadá do marketingu	

2) Jak lidé na webu (ne)čtou a proč	

3) Jak zwebovatět text strukturou i stylistikou	

4) Trocha potřebné reklamštiny	

5) Postupy a tipy na vznik dobrého obsahu	

6) Spousta příkladů a forem obsahu na procvičení !
Doporučená literatura: 
Jak psát reklamní text (Grada)	

O reklamě (Management Press)	

Zpověď muže, který umí reklamu (Pragma)	

Fialová kráva (Fragment)	

Všichni marketéři jsou lháři (Management Press)	

O psaní (BETA – Dobrovský)	

Copywriting (Computer Press) !
Zajímavé odkazy: 
http://www.o-psani.cz/  
http://ottocopy.cz/blog  
http://nejlepsicopywriter.cz/blog/ 
http://www.pabeni.cz/blog  
http://www.copyblogger.com/blog/ 
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http://www.o-psani.cz/
http://ottocopy.cz/blog
http://nejlepsicopywriter.cz/blog/
http://www.pabeni.cz/blog
http://www.copyblogger.com/blog/
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Požadavky na výukovou místnost (prostory):	


Běžná školicí místnost pro max 20 lidí, tj. stačí ne moc velká místnost se stoly a židlemi pro 

všechny účastníky, dostatek zásuvek pro notebooky účastníků (tj. neměla by to být přednášková 

aula)	


Stůl, židle a zásuvka pro lektora	
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Požadavky na učební pomůcky a techniku: 

Projektor a velké plátno, připojení přes VGA k notebooku lektora	


Připojení k internetu pro lektora přes WI-FI	


Bílá tabule nebo flipchart, fixy	


Každý účastník by ideálně měl mít svůj notebook a připojení k internetu	
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