Mladá Boleslav v září ožije online marketingem
Konference zabývající se online marketingem proběhne 13. září 2017 v Mladé Boleslavi a
nabídne aktuální pohled na online marketing a taktiky v digitálním světě. Během půldenního
školení se dozvíte mnoho cenných informací od předních českých odborníků na online
marketing, prostor bude vymezen i pro konzultace o vašem podnikatelském projektu. Dveře
otevřené tak budou pro všechny, kteří se o online marketing zajímají – ať se jedná přímo o
podnikatele, nebo ty, kteří o podnikání teprve uvažují, či studenty.
První ročník konference o online marketingu tak 13. září 2017 přivítá v Mladé Boleslavi všechny,
kteří se zajímají o fungování online marketingu v praxi a o to, jak se ze stavu off-line dostat do
úspěšného stavu on-line. Zváni jsou všichni, kteří se chtějí vzdělávat v marketingu, chtějí zvýšit
podíl svých zakázek a zisků z internetu, marketéři, obchodníci a fandové digitálního světa.
Celou konferencí vás budou provázet přední čeští odborníci na problematiku online marketingu.
Vyslechnout tak můžete informace a zkušenosti od SEO Specialisty Pavla Ungra, mentorky
obchodních dovedností Eleny Olivarez, online marketéra a analytika Jana Tichého a online
marketéra a linkbuildera Michala Husáka. Témata, jimiž vás provedou, budou zaměřena na chyby,
které se při tvorbě kampaní na sociálních sítích často dopouštíte, dozvíte se, na jakých principech
funguje SEO, jak správně napsat obchodní e-mail, aniž by byl automaticky přesunut do koše a
mnoho dalšího. Po skončení jednotlivých přednášek bude prostor pro networking včetně
občerstvení zdarma.
Celý program proběhne v Domě kultury v Mladé Boleslavi, přičemž počátek akce je stanoven na
15. hodinu a předpokládaný konec pak na 19. až 20. hodinu. Na akci je nutné zakoupit vstupenky, a
to buď v předprodeji, nebo poté na místě. Pokud ale máte o akci zájem, neotálejte a vstupenky
v předprodeji zakupte ihned, neboť počet volných míst je limitovaný. Cena vstupenky v předprodeji
je 450 Kč a zakoupit ji můžete online na stránkách kurzu, na místě pak zaplatíte 550 Kč, přičemž
prodej je zahájen v den konání konference v 14:20.
Jakékoli dotazy týkající se programu konference, organizace, místa konání, vstupenek atd. Vám rádi
zodpovíme skrze náš e-mail info@kurzmarketingu.cz nebo na telefonním čísle +420 606 214 137.
Chcete-li získat další informace o této konferenci, či se dozvědět více o dalších projektech,
neváhejte navštívit webové stránky www.kurzmarketingu.cz a zapojte se do různých školení,
seminářů a workshopů, které Vás pohodlně provedou marketingovým světem a naučí Vás se v něm
nejen dobře orientovat, ale i perfektně fungovat.
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