Bratislavská regionálna komora SOPK

Pozvánka na seminár
Dátum konania :

6. december 2010

Miesto konania :

Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť BRK SOPK
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Predmet seminára:

Prieskum trhu
ako nástroj
marketingovej praxe

Kód seminára:
Lektor:

101206

Ing. Marcel Adamčák
špecialista v odbore

Účastníci :

Seminár je určený najmä pre majiteľov, riaditeľov,
top manažérov spoločnosti, marketingových
manažérov na všetkých stupňoch a všetkých ostatným
záujemcom o modernú marketingovú komunikáciu.

Cieľom je poskytnúť účastníkom odbornú prednášku o marketingu ako systéme podnikateľskej
činnosti, marketingu ako komplexu vzájomne prepojených prvkov obchodnej aktivity, marketingu
ako filozofie podnikania, marketingu ako procesu vybilancovania ponuky a dopytu alebo
marketingu ako komplexnej ekonomickej činnosti na trhu.
Účastníci seminára obdržia pracovné materiály a potvrdenie o absolvovaní seminára .

Program:
8.30 hod – 9.00 hod

Prezentácia účastníkov

9.00 hod – 12.00 hod






Dôležitosť informácie
Marketingový informačný systém
Marketingový prieskum
Etapy marketingového prieskumu
Kvalitatívny prieskum

13.00 hod. – cca 15.00 hod.







Kvantitatívny prieskum
Zber údajov
Formy dopytovania
Prieskum na internete
Mystery shopping, mystery calling
Diskusia

Odborný garant:

Mgr.Daniela Grznárik
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk
tel.č. 02/48291297
fax: 02/48291260

Bratislavská regionálna komora SOPK
IČO:30842654, IČ DPH: SK2020815236

Jašíkova 6, 826 73 Bratislava 29,tel.: 02/48291 297; fax: 02/48291260
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk

Záväzná prihláška
Seminár:

Prieskum trhu ako nástroj marketingovej praxe

Kód seminára:

101206

Dátum:

6. december 2010

Miesto:

Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť BRK SOPK
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Meno, titul: ..........................................................................................................................
Funkcia: ...................................................E-mail:...............................................................
Firma: .........................................................................Tel.č..................................................
Adresa, PSČ: ........................................................................................................................
IČO: ............................................................. IČ pre DPH: ...................................................
Banka a bankové spojenie: ........................................................................................
Uveďte prosím presnú identifikáciu firmy - potrebné pre vyhotovenie faktúry!
Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške :
Člen SOPK: 83,30 € (70 € + DPH) / Nečlen SOPK : 101,15 € (85 € + DPH)

/zakrúžkujte platbu podľa členstva/
1. prevodom na účet BRK SOPK Bratislava vo VÚB Bratislava-Ružinov,
číslo účtu 36733062/0200, VS: 101206, ŠS : IČO spoločnosti ,
vykonaným dňa: ................................................................................................
Záväznú prihlášku a doklad o zaplatení poplatku láskavo odošlite/odfaxujte /odmailujte
čo najskôr na uvedenú adresu pred termínom konania seminára.
Svojím podpisom zároveň udeľujem súhlas so zasielaním informácií o aktivitách BRK SOPK.

Dátum:

Pečiatka a podpis:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania:

6. december 2010

Uzávierka prihlášok:

3. december 2010

Miesto konania:

Kerametal, a. s.–zasadacia miestnosť BRK SOPK
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Organizačný garant:

Veronika Remiášová
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava
tel: 02/48291257
fax: 02/48291249,260
e-mail: sopkrkbl@sopk.sk

Potvrdenie účasti:

Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní
riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa
doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok: ČLEN SOPK.......................... 70 € bez DPH
NEČLEN SOPK...................... 85 € bez DPH
V poplatku je zahrnuté aj občerstvenie počas seminára.
Storno:

Upozornenie:

Účastnícky poplatok sa pri neúčasti nevracia,
seminára sa môže zúčastniť iný zástupca
spoločnosti. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť
seminár prípadne presunúť na iný termín v prípade
náhleho ochorenia lektora alebo ak sa seminár nemôže
uskutočniť z iného organizátorom vopred
nepredvídateľného dôvodu.
SOPK je platcom DPH.

