
Matej Kukučka 
je zakladateľ projektu 
Marketing Player. Po skončení 
štúdia pôsobil ako digitálny 
marketingový špecialista v New Yorku, 
odkiaľ sa vrátil na Slovensko a pokračoval 
ako manažér a konzultant pre malé a stredné 
podniky. Následne sa rozhodol zamerať 
na marketingové vzdelávanie, vďaka ktorému môže 
pomáhať väčšiemu množstvu ľudí. Jeho cieľom je zmeniť 
pohľad na vzdelávanie a priniesť nové spôsoby výučby vedomostí. 

,,Neodkladajte vzdelávanie, úspech pozostáva z toho, čo spravíte dnes.“

Čo ponúkame?

Marketing Player 
je inštitút vzdelávania, 

ktorý sa primárne zameriava na výučbu 
marketingových vedomostí a zručností

okamžite aplikovateľných do praxe. 
Základom výučby sú praktické 
demonštrácie expertov v danej 

oblasti, ktoré prevedú 
jednotlivca konkrétnymi 

krokmi a postupmi 
vybraného 

kurzu. 

Ponúkame množstvo ďalších zaujimavých kurzov a workshopov, prezrite si ich všetky.

WorkshopyOnline kurzy

pre manažérov

pre adminov

pre špecialistov

   Educate now, prof t forever!

Tvorba online projektov

Nauč sa riadiť svoje projekty vo svete internetu

Projektové riadenie v online prostredí

Vytvor svoj vlastný projekt s ktorým prerazíš 
na trhu a zaujmeš

Základy online marketingu
Naštartuj svoju kariéru v trendovej oblasti

       Online Marketing Workshop
Zlepši svoje marketingové skilly 

pomocou správnych postupov a nástrojov

   Digital Management Workshop
Zlepši svoju schonosť viesť a merať 

prácu ľudí v digitálnom prostredí

             Konfgurácia Linux servera
Nakonfiguruj si vlastný server 

a nauč sa analyzovať logy

Prezrieť všetky kurzy



(421) 905 422 916

matej@marketingplayer.sk

marketingplayer.sk

Potrebujete niečo špeciálne? 

Obtiažnosti
Ľahká, Stredná, Tažká

B2B, B2C

Cieľovej skupiny

Mesto, Štát, Kontinent

Lokality

Malý, Stredne veľký, Veľký

Veľkosti podniku

Mentoring, In-house tréning, 
Workshop/Handzone, Online tréning, 

Individuálne školenie, Zmiešaný 
tréning, Školenie na mieru

Kontaktujte nás

Cestovanie a Ubytovanie, 
Software a Internet, Maloobchod,

 Nehnuteľnosti, Neziskové organizácie, 
Lekárstvo a Zdravotníctvo,

Luxusné produkty, HR a Recruitment,
Gastronómia, Fitness, Móda, 

Vzdelávacie inštitúcie, Stavebníctvo,
Obchodné služby, Bankovníctvo
a Poisťovníctvo, Automobilový 

priemysel, Účtovníctvo, 
Právne služby a iné

Odvetvia

Doplnkové služby
Marketingové Nástroje  
Marketingový Mentoring 
Marketingové Meetingy  
Marketingové HR

Školenia na mieru
sú určené predovšetkým pre firmy a skupiny ľudí, ktoré potrebujú špeciálny druh 

vzdelávania pre seba alebo svojich zamestnancov. 

Ponúkame vám možnosť vyskladať si na mieru kurzy, školenia a workshopy tak, 
aby korešpondovali s vašími potrebami a vyhovovali vášmu typu podnikania.

Zvoľte si vlastné kritéria podľa:

Typu podnikania

Jednotlivci, Školy, Štátne inštitúcie, 
Freelanceri, Agentúry, Eshopy, 

SaaS, Offline podniky

Manažment, Projektové riadenie, 
Tvorba webov, Content, Sociálne siete, PR, 

Sales, SEO, PPC, Analytika a Reporting

Marketingového kanálu

Typu tréningu

Vyskladať vlastné školenie

https://marketingplayer.sk

