SEMINAR: Kako povečati prodajo z mobilnim marketingom?

Se je tudi pri vas zmanjšala prodaja?

Načrtujete marketinško akcijo pa ne veste točno, kaj v teh časih deluje?

Natančna navodila za uspešno izvajanje mobilnega marketinga – brez nakladanja, samo
praktični primeri!
Izvedeli boste:











kako izmeriti, kje je vaše oglaševanje učinkovito;
koliko se vam povrne za vloženi evro;
kaj vse je mobilni marketing;
kako ga umestiti v naš poslovni proces;
kako je vse skupaj enostavno;
kako graditi lastno bazo GSM številk;
kako je nekaj podjetij, ki jih poznate, s pomočjo enostavnih akcij povečalo
obisk, prodajo, dobiček in zvestobo strank;
kdaj in kako se vam splača z vašimi strankami komunicirati po mobilnem telefonu;
6 najpogostejših napak pri izvajanju mobilnega marketinga;
10 nasvetov za učinkovit mobilni marketing.

Na seminarju boste praktično, iz prve roke, za vašo dejavnost videli, da se da vse zgoraj
našteto enostavno rešiti – z uporabo mobilnega marketinga.

V drugem delu pa bomo skupaj razvijali ideje in praktične primere uporabe mobilnega
marketinga, s pomočjo katerega boste v naslednjih nekaj mesecih naredili v svojem poslu
več kot prej v nekaj letih.
Predavatelj: Matjaž Kristan (Acenta d.o.o.). Pokazal vam bo, kako enostavno je vaše stranke
doseči s pomočjo mobilnega telefona.
Cena seminarja: 89 €
Čas in kraj:
Seminar bo v četrtek, 17.6. 2010, v prostorih Kluba PAC, Lendavska 5a v M. Soboti.
Pričetek bo ob 11. uri, predviden zaključek pa ob 14. uri.

Prijave sprejemamo na tel. 52 136 50 ali na e-naslov: mira.kikec@gzs.si.

Ponudba za vse udeležence seminarja:
Udeleženec, ki se odloči za ponudbo, predstavljeno na seminarju, pridobi 1.000
brezplačnih SMS sporočil za izvajanje svoje prve mobilno-marketinške akcije.

prijavnica / naročilnica za seminar / posvet

Kako povečati prodajo z mobilnim marketingom?
17. 6. 2010 ob 11. uri,
klub PAC, Lendavska 5a/IV v Murski Soboti.
Podatki o naročniku:
Podjetje: ____________________________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________
Kontaktna oseba: _____________________________________________________________
Član PGZ:

DA

NE

Davčna številka: _______________________

Tel. št.: _______________________________

Matična številka: _______________________

e-pošta: _______________________________

Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek

Prijavnico pošljite do 11.6.2010
delovno mesto

o
o

1 ______________________________________

POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA Murska Sobota,
Lendavska 5a

2 ______________________________________
Datum: _______________

po faksu: 02/52 136 59
po pošti na naslov:

o

e-pošti: mira.kikec@gzs.si

Podpis in žig ____________

Kotizacija je 89 €
Dodatne informacije: Pomurska gospodarska zbornica, Murska Sobota, tel. 02/52 136 50.

