
Семинар

КАК ДА ПРЕДСТАВИМ ПРОДУКТИТЕ СИ?

Какви са причините за избор на един или друг продукт? Къде и как да
рекламираме храни и напитки? Какво очакват потребителите да чуят и

видят?
29 май 2019, София, ул. Г. С. Раковски 108, Дом на науката и техниката, зала 109

Програма

9.00 – Регистрация

9.30 – Кой ни купува – създаване на профил на потребителя. Поведение на
потребителя.

11.00 – Къде да рекламираме – избор на канали, оценка, измерване на ефективност.

12.30 – Обяд

13.15 – Изграждане на доверие в потребителите. Справяне с възникнали кризи.

14.30 – Кафе пауза

15.00 – Реклама в социалните мрежи. Колко често да публикуваме и до кого
достигаме? Инфлуенсърите и тяхното влияние върху потребителя.

16.00– Въпроси и отговори

Нашите лектори:

Д-р Александър Христов е акаунт директор на PR агенция Civitas Global Bulgaria.
Работил е като директор „Маркетинг и реклама” и като директор „Връзки с
обществеността” в търговска банка, маркетинг и PR специалист в Българската
агенция за експортно застраховане, главен експерт „Двустранни отношения“ в
Министерството на икономиката и репортер във в. „Банкеръ“.
Председател на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) за
2012 г.
Преподавател е в УНСС и в Нов български университет. Публикува статии за PR,
реклама и маркетинг. Автор е на излязлата през 2012 г. книга "ПР практика:
Работа с агенция" на издателство ROI Communication.



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, Microsoft, Ideal Standard,
Флорина, Nexcom, Престиж, Овъргаз, БТА, 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, облужващ 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.

Срок за записване 27 май

За въпроси и записвания: КООП ХВП
Телефон за връзка: 02/ 988 05 89; 088 46 46 919;
e-mail: fpim_adv@abv.bg info@fpim-bg.org


