Best Marketing CLUB sari 2021
Kuidas meie oma ettevõttes turundust teeme?
16.04.2021 - 30.04.2021
Veebiseminar

BEST MARKETING CLUB TULEB TAAS!
Hea uudis! Taaskäivitame Best Marketing Club ürituste seeria. Paljud teist ilmselt mäletavad veel neid
Emoris toimunud hommikukohtumisi, kus tuntud Eesti ettevõtete turundusjuhid rääkisid sellest, kuidas nad oma ettevõttes turundust
korraldavad. Eelmisel kevadel jätkasime BM Clubi webinari vormis ja sel aastal jätkame seda traditsiooni.
Kõikide klubide teema on sama: "Kuidas meie oma ettevõttes turundust teeme". Webinar koosneb ca 45 min pikkusest ettekandest ja 45
min pikkusest vestlusest ja küsimustest/vastustest.
Esinejad puudutavad oma ettekannetes järgmisi teemasid:
1. turunduse juhtimine, struktuur, koostöö teiste osakondade ja agentuuridega
2. mis mahub teie ettevõttes turunduse alla?
3. kliendikogemuse juhtimine
4. turunduskommunikatsioon ja -kanalid
5. sotsiaalmeedia ja muu digiturunudus
6. tarbijatrendid/tarbijakäitumine - muutused seoses kriisiga
Best Marketing Club graafik on järgmine:
16.04 Elisa Eesti: Turundus suurettevõttes. Juhtimise väljakutsed
Karin Kanepi, Elisa Eesti turundusjuht
23.04 Kuidas lüüa läbi välisturgudel?
Ott Ilves, Ampler Bikesi müügi- ja turundusjuht
30.04 Aasta Turundustegu (Nublu turuletoomine) õppetunnid.
Tarmo Pärjala, G4Si standardlahenduste divisjoni direktor
Kellaaeg on kõikidel klubidel sama: 13.00-14.30.
Veebiseminarid toimuvad Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne otseülekannet saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil
lingiga, mille kaudu pääseb enne ülekande algust õigesse keskkonda.
Veebiülekannet on võimalik jälgida teile sobivas kohas ja selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks
kuulamiseks kõrvaklappe. Ülekande kestel on teil võimalik esitada esinejatele küsimusi, mille saate kirjutada vestluse (chat) kasti.
Ülekanne on järelvaadatav kõigile registreerunutele 1 nädala jooksul pärast toimumist.
Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades kertu.karner@aripaev.ee.

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.
Reklaam

Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

