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Szerelmem a trade marketing:

Mi tudjuk, hogy megéri! – megtérülés a trade marketingben
8.30–9.10
Érkezés és regisztráció
9.10–9.40 	Amikor a trade marketing
nélkülözhetetlen –
Balogh Barbara, a Heineken marketing
és trade marketing igazgatója
9.40–10.10 	
Repülj a Detki Keksszel!
Detkilométer nyereményjáték
2017–2018 – Révfalvi Andrea,
a Detki Keksz marketingigazgatója
10.10–10.40 	Instore kampányok a számok
tükrében – Juhász András,
a dunnhumby lead media plannere
10.40–11.00 Kávészünet
11.00–11.30 	Perfect Store: mit hoz
a konyhára? – Veress Tibor,
az Unilever customer & shopper
marketing leadere
11.30–12.00 	Store of the Year 2018 –
fesztiválkonténer: mit nyer és mit
nyel? – Nock–Vető Katalin, a Pek-Snack
marketingvezetője
12.00–13.00 Ebéd

A konferencián elhangzott előadások publikus változata
jelszóval letölthető lesz a Trade magazin honlapján.
JELENTKEZÉSI LAP

13.00–13.30 	Hozzányúlni szabad!
Új szelek a patikákban –
Forgó Szabolcs, az Alma és
Gyöngy Patikák üzletfejlesztési igazgatója
13.30–14.00 	A méret számít? –
10 kérdés, 10 válasz –
Balázs Gábor, a POS Solutions tulajdonosa és Láng György, a DS Smith
üzletágvezetője, illetve Veres Csaba,a
Coca-Cola experiential execution managere
és Bellon Attila, a Nestlé trade marketing vezetője – moderál Csíkné dr. Kovács
Klára,a Karrier és Stílus ügyvezetője
14.00–14.30 Kávészünet
14.30–15.00 	Olvassunk a számok között trade
marketinges szemmel! – Nagy Réka,
az Essity customer marketing managere
15.00–15.30 	Megtérülés a közösségi médiában
– Paparó Tamás, a TESCO külsőkapcsolati
managere
15.30–16.00 	Mi a titok? – Gyúrós Péter,
a Shell Hungary Central and Eastern Europe
convenience retail managere
16.00–17.00 „Az Év Trade Marketingese” és
„Az Év Trade Marketinges Csapata”
díjátadó

Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével faxon vagy e-mailen lehet legkésőbb 2019. február 11-ig!

Címzett: In-store Team Kft. • Kiss Laura • Cím: 2000 Szentendre, Petőfi S. u. 1. • Telefon: (26) 310-684 • Fax: (26) 300-898 • E-mail: laura@instoreteam.hu
n é v:

Jelentkezem a konferenciára
Trade Marketing Klub tag és/vagy POPAI egyesületi
tag vagyok, számomra a kedvezményes díj
43 000 Ft+ÁFA.
Tagsággal nem rendelkezem, így számomra
a részvételi díj 49 000 Ft+ÁFA.

c ég/ i nt ézm ény :
l e ve l e zési c ím :
s z á m l á zá s i c ím:
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VIP–vendég vagyok.
Amennyiben egy cégtől hárman jelentkeznek,
a negyedik konferencia-résztvevő VIP– vendégünk.

be os zt á s :

fax :

e -m a i l:
d á tu m :

A jelentkezés visszaküldése a kitöltött adatoknak megfelelően egyben számla ellenében történő fizetési kötelezettséget jelent.
A jelentkezés lemondását csak írásban tudjuk elfogadni 2019. február 11-ig.
Kérjük, hogy egy regisztrációs lapon csak egy résztvevő jelentkezzen!
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