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8-9 Νοεμβπίος 2013, Ηπάκλειο Κπήτηρ
Σν ΤΕΙ Κπήηηρ θαη ε dotlogic δηνξγαλώλνπλ ην 1ο Σςνέδπιο Ηλεκηπονικού Μάπκεηινγκ, πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Κξήηε. Σν ζπλέδξην ηειείηαη ππό ηελ αηγίδα ηεο Πεπιθέπειαρ Κπήηηρ θαη ηεο
Ελληνικήρ Ακαδημίαρ Μάπκεηινγκ.
θνπόο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ε ελεκέξωζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ ζρεηηθά κε ηελ ζπνπδαηόηεηα ηνπ Online
Marketing θαη θαηά πόζν νη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα επωθειεζνύλ από ηα εξγαιεία ηνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ηα ωο
κνριό αλάπηπμεο, εμωζηξέθεηαο θαη αληαγωληζκνύ.

-----------------------------------------Νέα κανάλια πώληζηρ, νέερ εςκαιπίερ, νέερ αγοπέρ!
 Ση είλαη ην Online Marketing θαη γηαηί πιένλ είλαη αλαγθαίν γηα θάζε επηρείξεζε;
 Πνηα ηα εξγαιεία ηνπ Online Marketing θαη πωο κπνξνύκε λα επωθειεζνύκε από απηά;
 Γηαηί πιένλ ηα κεγάια θαη κηθξά Brands επελδύνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ζην Online Marketing θαη
ζηα Social Media;
Είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ην γεγνλόο όηη μεθηλάεη έλαο ηέηνηνο ζεζκόο θαη ζηελ Κξήηε. Πξόθεηηαη γηα κηα
κεγάιε επθαηξία γηα ζηειέρε κηθξώλ θαη κεγάιωλ επηρεηξήζεωλ ηεο Κξήηεο, λα ελεκεξωζνύλ γηα λέεο
δπλαηόηεηεο ζην κάξθεηηλγθ θαη λα εθπαηδεπηνύλ ζε εξγαιεία εθαξκόζηκα ζε νπνηνδήπνηε θιάδν ηεο
αγνξάο. Είλαη έλα ζπλέδξην αγνξάο, ζην νπνίν ζα κηιήζνπλ αμηόινγα ζηειέρε θαη θαζεγεηέο ηξηηνβάζκηωλ
ηδξπκάηωλ (Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, ΤΕΙ Κπήηηρ).
Γλωξίδνπκε όινη ζε ηη βαζκό έρεη επεξεάζεη ε θξίζε ηηο Κξεηηθέο επηρεηξήζεηο, όκωο, εςκαιπίερ ςπάπσοςν
πάνηα θαη έλαο από ηνπο βαζηθνύο ηξόπνπο λα ηηο πξνζεγγίζνπκε είλαη λα δνθηκάδνπκε λέεο κεζόδνπο θαη
λέα θαλάιηα πώιεζεο. Social Media Marketing, Search Engine Marketing, Business Intelligence,
Mobile Marketing είλαη κεξηθά κόλν από ηα ζέκαηα πνπ ζα αλαιπζνύλ από ηνπο νκηιεηέο ηεο δηνξγάλωζεο.
------------------------------------------------

Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι:
ηειέρε κηθξώλ & κεγάιωλ επηρεηξήζεωλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο θιάδνπο εμαγωγώλ, ηνπξηζκνύ,
εκπνξίνπ, παξαδνζηαθώλ πξνϊόληωλ, ηδηνθηήηεο κηθξώλ θαη κεγάιωλ θαηαζηεκάηωλ αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο,
ηδηνθηήηεο ηζηνρώξωλ (News, Blogs θηι), επαγγεικαηίεο κάξθεηηλγθ, πιεξνθνξηθήο θαη ζπλαθώλ
αληηθεηκέλωλ, επαγγεικαηίεο παξνρήο ππεξεζηώλ, θνηηεηέο ζρνιώλ κάξθεηηλγθ, δηνίθεζεο επηρεηξήζεωλ,
νηθνλνκηθώλ, πιεξνθνξηθήο θαη ζπλαθώλ αληηθεηκέλωλ, πνπ ζέινπλ λα δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: www.emarketingconference.gr
Facebook: www.facebook.com/emarketingconferenceforbusiness
e-mail: info@emarkeitngconference.gr
---------------------------

Διοπγάνωζη:
1η ημέπα: Παπαζκεςή 8 Νοεμβπίος – Ημεπίδα
Ώπα έναπξηρ: 09:00 - Ώπαρ Λήξηρ: 16:20
Αμηόινγα ζηειέρε ηεο αγνξάο, θνξείο θαη θαζεγεηέο ηξηηνβάζκηωλ ηδξπκάηωλ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ 17
εηζεγήζεηο γηα ζέκαηα ειεθηξνληθήο παξνπζίαο, πξνώζεζεο, πωιήζεωλ, επηηπρεκέλα case studies θαζώο
θαη ρξήζηκα πξαθηηθά εξγαιεία.
2η ημέπα: Σάββαηο 9 Νοεμβπίος – Workshops (Σεμινάπια)
Ώπα έναπξηρ: 09:00 – Ώπα Λήξηρ: 16:20
Καζεγεηέο ηξηηνβάζκηωλ ηδξπκάηωλ, ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3 δίωξα workshops (ζεκηλάξηα) ζηα νπνία
αξρηθά ζα εηζαγάγνπλ ηηο έλλνηεο Social Media Marketing, Search Engine Marketing / Optimization θαη
Business Intelligence ελώ ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπλ case studies από ηελ αγνξά, ζα αλαιύζνπλ
πξαγκαηηθά εξγαιεία (ωο επί ην πιείζηνλ δηαζέζηκα δωξεάλ) θαη ηερληθέο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
θάζε επηρείξεζε θαη λα πξνζαξκόζεη ζηηο δηθέο ηεο αλάγθεο.
- Εθπαηδεπηείηε ζε πξαθηηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ κπνξείηε λα εθαξκόζεηε άμεζα ζηελ επηρείξεζε ζαο

(Social Media Marketing, Search Engine Optimization, Business Intelligence).
- Αλαιπηηθό πξόγξακκα: workshops: www.emarketingconference.gr/workshop
---------------------------------------------

Εγγπαθέρ Registration:
1η ημέπα: Παπαζκεςή 8 Νοεμβπίος – Σςνέδπιο
Η ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην είλαη ειεύζεξε, απαηηείηαη όκωο online πξνεγγξαθή. ε όζνπο ζπλέδξνπο ην
επηζπκνύλ ζα παξέρεηαη βεβαίωζε ζπκκεηνρήο.
Δήιωζε ζπκκεηνρήο γηα ηδηώηεο: www.emarketingconference.gr/first-day-registration
Δήιωζε ζπκκεηνρήο γηα εηαηξείεο: www.emarketingconference.gr/first-day-registration2
2η ημέπα: Σάββαηο 9 Νοεμβπίος – Workshops (Σεμινάπια)
ε όζνπο ζπλέδξνπο ην επηζπκνύλ ζα παξέρεηαη βεβαίωζε ζπκκεηνρήο.
Δήιωζε ζπκκεηνρήο γηα ηδηώηεο: www.emarketingconference.gr/workshops-registration
Δήιωζε ζπκκεηνρήο γηα εηαηξείεο: www.emarketingconference.gr/workshops-registration2
---------------------------------------------

Διοπγάνωζη:
ΣΕΘ Κξήηεο, dotlogic
Υπό ηην Αιγίδα:
Πεξηθέξεηα Κξήηεο, Ειιεληθή Αθαδεκία Μάξθεηηλγθ
Μεγάλοι Φοπηγοί:
Δαλδάιεο, MKS Δηαθεκηζηηθή
Φπςζοί Φοπηγοί:
Focus Bari, Galaxy, Cretelife, Cytech, acp
Φοπηγοί:
Interexpo, Cretaforce, Ζαξόο, Super Market Χαιθηαδάθεο
Φοπηγόρ Διαθημιζηικού Δώπος:
Alfa Plus
Υποζηηπικηήρ Τασςδπομικών Υπηπεζιών:
ΕΛΣΑ
Φοπηγοί Επικοινωνίαρ:
Κξήηε TV, Ράδην 9,84, Εθεκεξίδα Νέα Κξήηε, Neakriti.gr
Με ηην Υποζηήπιξη:
Δήκνπ Ηξαθιείνπ, Επηκειεηήξην Ηξαθιείνπ, Επηκειεηήξην Χαλίωλ, Επηκειεηήξην Ρεζύκλνπ, Επηκειεηήξην
Λαζηζίνπ, ύλδεζκνο Εμαγωγέωλ Κξήηεο, Οκνζπνλδία Εκπνξηθώλ πιιόγωλ Κξήηεο, Έλωζε Ξελνδόρωλ
Ηξαθιείνπ, Έλωζε Ξελνδόρωλ Ν. Χαλίωλ, ύιινγνο Ξελνδόρωλ Ν. Ρεζύκλεο

