MANAGER EXPO

(6.-8.10.2011, Senec, Slovensko)

2 KONFERENCIE V 1: SOCIAL MEDIA MARKETING & TIME MANAGEMENT
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KONFERENCII
KEDY: 6. – 8.10.2011
KDE:

Hotel SENEC - Kongresové centrum
Slnečné jazerá - sever
903 01 Senec, Slovensko

SÁLA A: SOCIAL MEDIA MARKETING
 marketing na sociálnych sieťach, tvorba a stratégia tvorby kampaní na sociálnych sieťach, budovanie a
prezentácia značky, monitoring sociálnych sietí
SÁLA B: TIME MANAGEMENT
 ako na time management, metódy time managementu (GTD, ZTD), nástroje na riadenie času, úloh,
produktivita, plánovanie, osobný a duševný rozvoj
PREČO BY STE NEMALI CHÝBAŤ
 2 in 1: dve konferencie v jednom – Social Media Marketing & Time Management
 2 sály
 zaujímaví spíkri – 29 prednášajúcich
 program bohatý na odborné prednášky –36 prednášok
 4 workshopy
 2 panelové diskusie na témy: Sociálne média v biznise a Ako na metódy time managementu.
 sprievodná výstava (knihy, diáre, školenia, notebooky, tlačiarne a pod)
 networking
 svetová premiéra projektu: „Česko Slovensko má úspech“ (ukážky s castingu a 1. dielu)
 Tweet wall – oficiálny hashtag konferencie je #managerexpo
 Twitter spravodajstvo (organizátori budú pravidelne tweetovať o diani z konferencie)
 Twitter helpdesk (účastníci budú môcť písať svoje postrehy, námietky alebo upozornenia na oficiálny
hashtag #managerexpo a ich pripomienky budú hneď vyhodnocované a promptne riešené).
 tombola (notebook, business tlačiareň ...)
 večerný raut spojený s ochutnávkou vína – možnosť nezáväzne sa porozprávať aj s jednotlivými
prednášajúcimi
 ranná hĺbová meditácia
 možnosť nadobudnúť nové vedomosti a poznatky
 možnosť spoznať nových inšpiratívnych ľudí a nadviazať pracovné kontakty
PRE KOHO JE URČENÁ
 Riadiaci pracovníci
 Marketingoví manažéri
 Projektoví manažéri
 Pracovníci v reklame
 Public a Media Relations a Public Affairs
 Obchodní zástupcovia
 Analytici
 Vývojári
 Freelanceri
CENA A ZĽAVY
Základná cena: 200,- € bez DPH / 240,- € s DPH
Študenti:

100 € bez DPH / 120,- € s DPH

Množstevná zľava: pri registrácii 5 a viac osôb z jednej spoločnosti 20% zľava z celkovej sumy
V prípade účasti na workshope vstup len za 150,-€ bez DPH / 180,- s DPH
BLIŽŠIE INFORMÁCIE O KONFERENCII NA:
Web: www.managerexpo.sk
Facebook: www.facebook.com/ManagerExpo
Twitter: www.twitter.com/managerexpo

