Jelentkezés 2018. december 7-ig az alábbi
e-mail címen:
office@salesteams.at
0664 / 41 75 888

Rendezvénnyel kapcsolatos információk:
Sales Teams & More
Toni Ferk
0664 / 4175888
www.salesteams.at
www.digitecon.com
A rendezvény a Stájerországi Gazdasági Kamara, Stájerország Tartományi Kormány
Hivatala és az IG Kraftspendedörfer Joglland együttműködésében az INTERREG V-A
AT-HU Program támogatásával valósul meg.

További rendezvények a projekttérségben:
Burgenlandban, Alsó-Ausztriában, Stájerországban, és
Nyugat-Magyarországon
http://regionetcompetitive.eu

Weitere Veranstaltungen im Projektgebiet
Stmk, Bgld, NÖ, Westungarn
http://regionetcompetitive.eu

Interaktív Workshop
1. rész:

Hogyan találjunk rá saját
egyediségünkre?

2. rész:

Közösségi Média Marketing megértése
és felhasználása

Kedd, 2018. december 11. 15.00 óra
8252 Mönichwald, Karnerviertel 6. (Gastwirtschaft Hold)

A rendezvényen a részvétel ingyenes!
Tisztelt Joglland-i Vállalkozók!
Mindegy hogy gasztronómia, ipari-, szolgáltató tevékenység, régóta megalapozott
vagy új cég, a kínálatnak különböznie kell a többi cégtől. Az ügyfelek döntik el,
kikkel kötnek szerződést, kihez mennek vásárolni. A vállalkozások jelentős
mértékben tudják befolyásolni a vásárlási szokásokat. Aki a piaci igényeket felismeri
és reagál rájuk, egyértelmű előnyben van.

_Program
14.45

Résztvevők megérkezése

15.00

Hogyan találjunk rá saját egyediségünkre?
Mi különbözteti meg az én kínálatomat/termékemet a
versenytársakétól?
Később miképp alakítsam/szervezzem vállalkozásomat?
Workshop Toni Ferk-kel (Sales Teams & More)

A mai korszakban fontos összeköttetést teremteni az analóg és digitális világ között.
E gyakorlatorientált interaktív workshop során megismerhetik annak a módját,
hogyan tudják az egyediségüket hangsúlyozni, valamint azokat analóg és digitális
módszerekkel az ügyfeleik tudtára adni.
Amíg kedveli Önöket a piac, addig Önök is kedvelni fogják bevételeiket.
Gyarapítsa forgalmát!
Ismeri a REGIONET Competitive projektet?
Az osztrák-magyar határtérségben a KKV-k határon átnyúló hálózati együttműködésének modelljét hozta
létre a REGIONET kezdeményezés.
A „REGIONET Competitive“ projekt célja stratégiai partnerség kiépítése által a vállalkozások térségi és
bilaterális szintű, valamint ágazatspecifikus együttműködésének mélyítése és versenyképességük
erősítése.
Vegyen részt a REGIONET Competitive projektben!
Legyen részese a gazdaságfejlesztési hálózati együttműködésnek.
Vegyen részt a tapasztalatcserét elősegítő programjainkon.
Használja ki az üzleti kapcsolatépítési lehetőségeket.
Jelentkezzen tanulmányútjainkra.
Alakítson ki együttműködéseket találkozóink keretében.
Bővítse tudását tréningjeink segítségével.
Legyen kiállító vagy látogassa meg vásárainkat.
Kövesse a projekt eseményeit az alábbi honlapon
www.regionetcompetitive.eu

16.30

Szünet

16.50

A Közösségi Média Marketing megértése és
felhasználása
Az Online-jelenlét optimalizálása
A Közösségi Média Marketing kezelése és eszközei
Workshop Dieter Puganigg-gel (DigitEcon e.U.)

18.15

Zárás

A tanultak azonnali felhasználása a gyakorlatban.

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Jelentkezés E-mailben!

