
Exposib cheama firmele la primul forum despre marketing
Exposib a demarat inscrierile pentru Marketing 24/7, primul forum regional despre marketing si
comunicare, ce va avea loc la Sibiu pe 19 iunie, la hotel Ramada.
 Organizatorii, exposib, alaturi de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Sibiu, sustin ca 16
specialisti de la agentii de media si publicitate importante din Romania vor prezenta studii de caz,
tendinte si oportunitati, puncte critice si retete pentru marketing de succes. Exposib arata ca forumul se
adreseaza firmelor mici si mijlocii din regiunea centru, dar si companiilor mari romanesti sau
multinationale. Organizatorii asteapta intre 300 si 350 de participanti la forum.
 "Conceptul conferintei este Adevar sau Provocare in marketing si comunicare. De ce adevar sau
provocare? Pentru ca de la teorie la practica este un drum lung, iar transformarea oportunitatilor in succes
reprezinta o provocare atat pentru clientii de publicitate, dar mai ales pentru agentii si furnizori, fie ca
vorbim de media, BTL sau OOH. Sau new media", se arata intr-un comunicat de presa.
 Conferinta este structurata pe trei sectiuni, primul fiind trecerea in revista a conceptului de end-to-end
communication pentru a evidentia punctele sensibile unde comunicarea nu mai este investitie ci pierdere.
 "Sesiunea a doua puncteaza tendintele in marketing si comunicare la nivelul anului 2008. Studiile de caz
vor evidentia cum oportunitatile au fost fructificate, dar si ce provocari a ridicat fiecare campanie in
parte", precizeaza comunicatul.
 Sesiunea a treia isi propune sa raspunda la intrebarea: ce reprezinta Internetul in marketing - tehnologie
sau comunicare? "Specialisti scoliti in Romania, dar cu experienta internationala, vor dezbate
problematica publicitatii online in cea mai fierbite sesiune a conferintei. Concurenti, dar si colegi de
breasla, ne vor demonstra cum tehnologia este pusa in slujba comunicarii de marketing", se mai arata in
comunicat.
 Forumul are si un site pe internet, www.marketing247.ro.
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