
Курс
МАРКЕТИНГ НА ХРАНИТЕЛЕН ПРОДУКТ –

ПРОУЧВАНЕ И КОНКУРЕНЦИЯ
16 март 2017 г.

София, Дом на науката и техниката
ул. Г. С. Раковски 108

ПРОГРАМА

9:30 – 10:00 – Регистрация

10:00 - 11:30 – Модул 1.
Маркетингови проучвания за хранителен продукт – какво могат и какво не.
Събиране на данни на терен – количествени и качествени методи. Типове
важни за хранителната индустрия маркетингови проучвания – познатост и
употреба, удовлетвореност, тестове и дегустации и други. Превръщане на
данните в полезна информация. Избор на агенция за маркетинговото
проучване.
Лектор: д-р Александър Христов
11:30 - 12:00 – Дискусия

12:00 - 13:00 – Обедна почивка

13:00 - 14:30 – Модул 2.
Анализ на конкурентите и план за действие. Полезна и ненужна пазарна
информация. Преки и косвени конкуренти. Кои компании и продукти трябва
да се смятат за конкуренти и кои – не. Регулация на конкуренцията в
България. Лоялна и нелоялна конкуренция. Подготовка на план за действие
спрямо конкуренцията
Лектор: Огнян Бекяров

14:30 - 15:00 – Кафе пауза

15:00 - 16:30 – Модул 3.
Стратегии за налагане на конкурентоспособен продукт. Формулиране на
конкурентно предимство на бързооборотни стоки. Ценова и неценова
конкуренция при хранителните продукти – ползи и негативи. Конкурентни
стратегии – лидери и последователи.
Лектор: Владислав Георгиев
16:30 – 17:00 – Дискусия
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НАШИТЕ ЛЕКТОРИ:

Владислав Георгиев е съдружник в маркетинговата консултанска фирма
„Ремарк Консултинг“.
От 1998-а се занимава професионално с реклама, бил е част от екипа на
рекламни агенции като Агора, Saatchi & Saatchi и Leo Burnett.През 2010-а
става маркетинг мениджър на Престиж 96, като се грижи и за
разработването на новите продукти на компанията.
Работил е за компаниите Philip Morris, Proctеr & Gamble, Престиж,
Microsoft, Ideal Standard, Флорина, Овъргаз, BBB, Allianz, Vivacom, Bacardi,
Fujitsu-Siemens, Interlease и др.

Огнян Бекяров е съдружник в маркетинговата консултантска фирма
„Ремарк Консултинг“.
След завършване на образованието си в Атинския университет започва
работа в екипа, обслужващ Глобул в рекламна агенция MAG Advertising.
През следващите 7 години е част от Client Service отдела на DDB Sofia,
работейки по проекти на Piraeus Bank, McDonald's Bulgaria, Audi, Seat и
други, а по-късно е стратегически планьор в Euro RSCG Sofia за Volkswagen.

Д-р Александър Христов е акаунт директор на PR агенция Civitas Global
Bulgaria, където ръководи кампании за бързооборотни потребителски
стоки, финансови продукти и други. Има професионален опит като
маркетингов и ПР директор в различни компании. Преподавател е в УНСС и
в Нов български университет.
През периода 2011 г. до 2013 г. е Председател на Българско дружество за
връзки с обществеността (БДВО), в момента е член на УС, а от 2006 до
2011 г. е Председател на Комисията по етика на БДВО. Автор и преводач
на книги, има и над 50 публикации в наши и чужди специализирани издания.

За въпроси и записвания: КООП ХВП
Телефон за връзка: 02/ 988 05 89; 088 926 3109;  087 940 6562;
e-mail: fpim_adv@abv.bg ; info@fpim-bg.org
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