
Online platforma Digitální garáž je bezplatná vzd ělávací platforma Googlu určená 
stávajícím podnikatelům a firmám a také budoucím podnikatelům – studentům, kteří chtějí 
zdokonalit své digitální dovednosti pro podnikání nebo rozvoj kariéry.  

„Název platformy souvisí s tím, že spousta úspěšných firem kdysi začínala „v garáži“. 
Budeme rádi, když ta naše Digitální garáž pomůže českým firmám a podnikatelům začít 
novou etapu v jejich byznysu a dosáhnout většího úspěchu, než zatím možná předpokládali,“ 
říká Petr Šmíd , marketingový ředitel Googlu. 

Úspěšný absolvent celého kurzu získá certifikát uznávaný organizací IAB potvrzující 
dosažení pokročilých dovedností v oblasti online marketingu, který zejména studentům může 
pomoci při hledání zaměstnání. 

Ve webovém prostředí Digitální garáže na uživatele čeká:  
● 23 obsáhlých témat  
● 89 úzce specializovaných lekcí  
● a řada návodů od založení webové stránky až po pokročilou webovou analytiku 

 

Digitální garáž vznikala pod dohledem expertů na online marketing, odborníků na 
vzdělávání, psaní i uživatelské prostředí. 

Není nutná žádná předchozí znalost online marketingu ani souvisejících technologií – 
všechny materiály jsou očištěny od technického žargonu a jednotlivé problémy vysvětlují na 
situacích ze života. Náročnost lekcí ale postupně stoupá, a tak i ti, kteří už s online 
marketingem zkušenosti mají, se mohou dozvědět mnoho nového. 

Výuka probíhá formou snadno srozumitelných edukačních videí a přímo navazujících kvízů. 

V Digitální garáži uživatelé získají pokročilejší znalosti v těchto oblastech: 

● e-mailový marketing 

● reklama ve vyhledávání 
● optimalizace pro vyhledávače 

● analýza dat 
● oslovení zákazníků v okolí 

● sociální média 

● reklama cílená na mobilní zařízení 
● exportování pomocí online marketingu 

● budování online obchodu 

● využití videa pro marketing 

 
Digitální garáž krok za krokem:  

1. registrace na stránce www.digitalnigaraz.cz (libovolná platná emailová adresa) 
2. vyplnění úvodního dotazníku (identifikování potřeb) 
3. výukový plán na míru 
4. absolvování online školení (tutoriály a kvízy) – sbírání odznáčků 
5. úspěšné absolvování kurzu = získání certifikátu 

www.digitalnigaraz.cz 


