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Семинар
  Как да спечелим клиенти чрез Интернет ?
  НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИНТЕРАКТИВНИЯ МАРКЕТИНГ
НА ПРАКТИКА.
  

За кого е подходящ :
  

Мениджъри,  собственици на малък и среден бизнес, управители, мениджъри в
областта  на маркетинга, продажбите и бизнес развитие, рекламни и PR специалисти.

  На семинара ще научите:
  

- как да започнете да създавате лоялни клиенти
 - как да разширите кръга на клиентите си
 - как ефективно и достъпно да поддържате постоянна връзка с клиентите си
 - ефективни техники за създаване на таргетирана база данни
 - как да използвате предимствата на имейл маркетинга за Вашия бизнес.

  

 

  3 причини да посетите семинара:
  

1.Да научите как на практика да прилагате доказани интернет техники, за да привлича
те повече клиенти и да ги задържите
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2.Лесно и ефективно да изграждате доверие във Вашия бизнес

  

3.Да спестите време и пари и да се концентрирате по-добре върху важните неща във
Вашия бизнес, а и в живота

  

 

  

Всичко което ще научите, може да бъде веднага приложено в практиката

  

 

  Всеки участник в семинара ще получи:
  

1.Един месец безплатен акаунт за изпращане на 12500 имейла от EmailInvest.com

  

2.Работни материали

  

Лектор : Невяна Коева - маркетинг специалист в EmailInvest - онлайн софтуер за
успешен имейл маркетинг

  

Дата: 12.05.2011

  

Час: 18:00 - 22:00
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Място: Варна, ул.Георги Раковски 4 - срещу Община Варна -  виж на картата

  

 

  

Дата: 20.05.2011

  

Час: 18:00 - 22:00

  

Място: София, хотел Central Park, бул.Витоша 106 -  виж на картата

  

Цена: 50 лева /крайна цена/

  

 

  

Отстъпка за ранно записване -до 6 Май 2011 за Варна или 13 Май за София - цена - 40
лева.

  

Ако се включите от групата ни във Facebook или Linked In цената е 40 лева.

  

 

  

За членове на център Начало - специален код за отстъпка 30%. - NACHALO
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http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=%D1%83%D0%BB.+%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8+%D0%A1.+%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+4,+%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0,+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&amp;aq=&amp;sll=43.211025,27.912998&amp;sspn=0.01639,0.042272&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=ul.+Georgi+S.+Rakovski+4,+Varna,+Bulgaria&amp;z=16
http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA,+%D0%B1%D1%83%D0%BB.%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0+106&amp;aq=&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=36.452734,86.572266&amp;ie=UTF8&amp;hq=%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA,+%D0%B1%D1%83%D0%BB.%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0+106&amp;hnear=&amp;radius=15000&amp;ll=42.686331,23.317688&amp;spn=0.007871,0.021136&amp;z=16&amp;iwloc=A
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РЕЗЕРВИРАЙТЕ СВОЕТО МЯСТО СЕГА -  http://emailinvest.com/sm.php?id=a1

  

 

  

За повече информация и записване - тел: 0878 639 066
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http://emailinvest.com/sm.php?id=a1

