Започва сезонът на събитията!
Подгответе се.

WORKSHOP EVENT MANAGEMENT
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
11И ОКТОМВРИ 2017
10:30 - 17:30 Ч.
За кого ?
За всички, ангажирани в организирането на конференции, семинари, панаири,
фестивали, фирмени чествания, представяния на нови продукти, корпоративни
срещи, празници, изложения, граждански прояви и други специални събития.

WWW.BEIED.COM

0887929703

Обучител : Проф. д-р Десислава Бошнакова
Обучението обединява двете най-важни сфери в управлението на специални събития - теорията и
практиката.
Специалните събития правят хората щастливи. За да организирате успешно специално събитие,
казват, че не е задължително да сте специалист в тази област. Със сигурност обаче ви е нужна
специална подготовка.
Всяко събитие може да бъде специално, ако е организирано професионално.
Добре организираното специално събитие е планираното специално събитие. Това се постига при
добро съотношение на теория и практика.

УЧАСТНИЦИТЕ: :
Ще разберат как да идентифицират и управляват най-новите глобални и регионални тенденции, които са в
основата на специалните събития, маркетинга и управлението им
Ще научат как да разпознават най-добрите практики в управлението на събития в световен мащаб.
Ще научат как да разкриват нови теми и брaндинг инициативи, които създават познаваемост на събитията.
Ще се запознаят с най-новите информационни технологии и средства за комуникация, приложими в
управлението и маркетинга на събитията.
Ще разберат как да вплетат икономическия, социалния, политическия, екологичния и културен контекст във
всяко бъдещо събитие.
Ще научат как да осигуряват нови източници на финансиране, чрез управление, спонсорство и взаимен
търговски интерес.
Ще получат индивидуален анализ и консултация за своите събития
РЕГИСТРАЦИЯ :
• Попълнете регистрационна форма : https://goo.gl/forms/SSbG1Lgmy7qRPiy03
• Ще получите потвърждение
• Гарантират се само регистрации в срок. Местата са ограничени до 10
• Неявявания не се възстановяват. Регистрацията може да се прехвърли на друг служител
• Таксата се превежда в лева по курса на БНБ в посочената в проформа фактура сметка

" ВИЖДАШ НЕЩА И КАЗВАШ " ЗАЩО?". НО АЗ СИ МЕЧТАЯ ЗА НЕЩА, КОИТО НЕ СА СЪЩЕСТВУВАЛИ
И КАЗВАМ " ЗАЩО НЕ? " /ДЖОРДЖ БЪРНАРД ШОУ/

