POZVÁNKA
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Affida, s.r.o.
Vás pozýva
na
seminár

EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA FIRMY
alebo čo vám reklamné agentúry nepovedia

Ako rýchlo zvýšiť predaje firmy?
Čo a ako je potrebné komunikovať zákazníkom, aby mali záujem o produkty
a služby spoločnosti?
Čo je pre manažéra dôležité vedieť o marketingu a ako ho riadiť tak, aby spôsobil
nárast predaja firmy ?

Lektorka: Ing. Soňa Sopóci Brchnelová

28.september 2017, od 9:00 – cca 13:00
BC Kerametal, Bratislavská regionálna komora SOPK, Jašíkova 6, 826 73 Bratislava

Účastnícky poplatok: BEZPLATNE
Prihlasovací kód seminára: 170928

Prihlásenie už nie je možné z kapacitních dôvodov.

Program:
08.30 hod.

Prezentácia účastníkov

09.00 hod. – cca 13.00 hod.

Seminár

 Ako dosiahnuť, aby firemná komunikácia navonok firmy spôsobila trvalý
prílev obchodných príležitostí?
 Ako vytvoriť úspešný a efektívny obchodný tím?
 Je rozdiel v komunikácii s existujúcimi a potenciálnymi klientmi?
 Čo je to marketing, PR, propagácia, reklama a podpora predaja a kedy čo
použiť?
 Sú prieskumy potrebné?
 Prečo je životne dôležité správne určiť cieľovú skupinu klientov?
 Aké komunikačné línie „fungujú“ a koľko ich mať?
 Ako má vyzerať dobrý marketingový materiál?
 Na čo nezabudnúť pred spustením marketingovej aktivity?
 DISKUSIA
Prakticky orientovaný seminár je určený majiteľom a obchodným riaditeľom
stredných a malých firiem, ktorým ukáže iný pohľad na marketing a jeho
úlohu a na čo si dávať pozor pri marketingu. Cieľom seminára je zvýšiť
predaj a vedieť zadať a kontrolovať marketing vo firme.

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 257; 02/48291 297; fax: 02/48291 260
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk

Záväzná prihláška

EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA FIRMY
alebo čo vám reklamné agentúry nepovedia
Kód seminára:

170928

Dátum:

28.september 2017

Miesto:

BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava – Ružinov

Meno, titul: ...........................................................................................................................

Funkcia:

................................................E-mail:

...........................................................

Firma:

.................................................................Tel.č..................................................

Adresa, PSČ: ..........................................................................................................................

IČO:

.................................................................
Účastnícky poplatok: BEZPLATNE

Záväznú prihlášku zašlite na vyššie uvedené kontaktné údaje.
Svojím podpisom zároveň udeľujem súhlas so zasielaním informácií o aktivitách BRK SOPK.
Zaslaním svojej prihlášky súhlasím v zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške subjektom Slovenská
obchodná a priemyselná komora ( ďalej SOPK ). Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely aktivít
realizovaných prostredníctvom SOPK

Dátum:

Pečiatka a podpis:

