
  
 

innost Než zazvoní 
 
Krom  výzkumné, komunika ní a ve ejn  osv tové innosti se  Než  zazvoní  v nuje  také  školení  a  
konzultacím v oblasti náboru a marketingu pro školy. 

Po ádáme ve ejná a individuální školení v délce zpravidla 4-5 vyu ovacích hodin. Školení doporu ujeme 
absolvovat dle uvedeného po adí a vcelku. Témata lze navšt vovat i separátn  dle zájmu nebo je zkrátit, 
slu ovat, p ípadn  prodloužit. Po školení jsou lekto i vždy k dispozici na konzultaci aktuálních otázek školy. 
Školení jsou interaktivní, ú astníci dostanou zpravidla domácí p ípravu a na školení je p edpokládaná aktivita 

astník . 

Vedle školení vedeme konzultace,  a  už  se  jedná  o  jednotlivé  úkoly,  které  se  školou  lektor  vypracuje  a  
ipraví (plán kampan , materiály, web, emaily, google analytics, den otev ených dve í, grafika, výzkumy, 

data management, rozpo et, prezentace na ZŠ) a nebo p evezme roli pr vodce náborem, kdy se lektor škole 
nuje pravideln  a s týmem se setkává a dbá na pln ní programu kampan  a úkol . 

 

ehled tematických blok  školení a konzultací marketingu Než zazvoní 
 

Plná škola 
 
 

 Marketing na st edních a základních školách Marketing a jeho uplatn ní v 
praxi, komunika ní kanály, produkt vs. marketing produktu. 

 V k ži zákazníka Cyklus studenta, pohledem zákazníka – rodi  a žáka. Jak 
a kdy se o em žáci a rodi e rozhodují, kdy se formují myšlenky a kdy a jak 
je dobré na rodi e a žáky p sobit. 

 Chce to plán kampan  Plán  kampan  –  p íklady  z  praxe  a  použití  na  
st edních a základních školách. 

 Workshop: desatero mé školy Jak ur it silné stránky své školy, aby byly 
relevantní pro uchaze e. 

 
Št stí p eje 

ipraveným školám 
 Kde najdeme naše potenciální žáky? Ukážeme si, jak využít interaktivní 

mapy, seznam základních škol a data o vašich sou asných studentech k co 
nejlepšímu cílení na konkrétní základní školy, a tím pádem k co 
nejefektivn jšímu vedení náborové kampan .  

 Jak na výchovné poradce? Jak výchovní poradci vnímají náborové aktivity 
škol? Co výchovní poradci vítají a co je naopak obt žuje.  

 Funk ní tišt né materiály Jak by m la vypadat brožurka? Co by m lo být na 
plakátu? Jaké jsou zásady pro správné p ijetí informací z tišt ných materiál ? 
Jak má vypadat brožurka, aby obsahovala to d ležité ve form  stravitelné 
pro devá áky.  

 Naše  škola,  náš  tým,  náš  plán Spousta úkol , které je t eba rozvrhnout. 
ekneme si, jak vhodn  zapojit jednotliv0 leny náborového týmu, ale i 

sou asné studenty. P íklady z korporátní praxe nejsou jen klišé. 
 



  
 

Den otev ených srdcí  Jak na Den otev ených dve í p ivést co nejvíce uchaze  a rodi ?   
 Jaké marketingové kanály jsou k dispozici?   
 Precizní Den otev ených dve í – nepodce te detaily.  
 Tipy na vylepšení, tipy od konkurence.   
 Jak vyt žit kontakty ze dne otev ených dve í a další cenné informace?  
 Tvorba dotazníku na DOD a jeho vyhodnocení. 

 

Data, nejlepší p ítel 
marketéra 
 

 K emu jsou data v kampani sm rem k uchaze m dobrá? 
 Kvantitativní výzkum a dotazníky. 
 Kvalitativní výzkum. 
 Jak na tvorbu dotazníku – workshop. 
 Sou ástí školení je i jednoduchý pracovní sešit.  

 

Internetový marketing 
pro Vaši školu 
 

 Najdou návšt vníci, co hledají? Základní audit použitelnosti webu. 
 Tisíce e-mail  b hem pár minut. E-mailový marketing pro Vaši školu. 
 Zasáhn te uživatele, když Vás hledají. PPC reklamy ve vyhledáva ích 

(Google, Seznam). 
 Všechny d ti tam jsou a my ne! Facebook a další sociální sít . 
 Co lidi d lají na mém webu? Díky Google Analytics m žete vid t, kdo chodí 

k Vám na web, co si prohlíží, jak tam je dlouho a další informace.  
 

ihláška je teprve 
za átek 

 Rozpor mezi chováním škol a uchaze  – p ihláška je asto teprve za átek a 
k usednutí žáka do lavice je ješt  kus cesty – pro  tomu tak je a proces v 
„hlav  uchaze e“. 

 Povinné minimum od p ihlášky po usednutí ve školních lavicích, co 
nesmíte za žádných okoností v komunikaci opomenout. 

 Nástroje a praktické ukázky – práce a aktivní zapojení nových žák , sb r 
dat, SMSky, emailový marketing, direct call a vybrané prvky 
internetového marketingu.  

 
Ceny, místa a termíny školení a konzultací 
 
Než zazvoní doporu uje ú ast více lidí z jedné školy na školení, etn  ú asti vedení školy. Ze zkušenosti 
jsou  takto  nabyté  poznatky  nejefektivn ji  uvád ny  do  praxe.  Než  zazvoní  jde  školám  naproti  a  krom  
ve ejných školení po ádá p edevším školení p ímo na školách. 

Cena pro jednoho astníka ve ejného školení je 1.890 K . Cena za první individuální školení pro 3 osoby + 
editele školy je 5.890 K  (+ mírné navýšení v p ípad  geograficky t žko dostupné oblasti a nutnosti noclehu 

apod.)  
Další školení a školení do 10 osob jsou pak jednotliv  nabízena v cen  8.790 K . Sadu šesti školení lze také 
objednat  celkem  za  36.890  K ,  bez  omezení  po tu  ú astník .  Pro  objednání  celé  sady  je  možno  se  
rozhodnout po absolvování prvního školení, kdy posléze platí ta levn jší celková kombinace cen.  

Konzultace jsou nabízeny v cen  650 – 950 K  / hod. dle konzultanta, tématu, intenzity a dostupnosti. 

Termíny, jiné kombinace a ceny dohodou, snažíme se vyjít vst íc dle aktuálních možností školy. 
Napište nám pro další informace nebo se p ihlaste na aktuální termíny školení na www.nezzazvoni.cz. 

mailto:info@nezzazvoni.cz
http://www.nezzazvoni.cz/
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