
Chystáte sa organizovať
odborný seminár alebo konferenciu
pre architektov a projektantov?

ViEmE AKO NA TO!
Pripravíme konferenciu pre vás „na kľúč“.
Chcete podrobnejšie predstaviť svoje produkty architektom a projektantom?
Zvoľte okrem účinnej prezentácie v časopisoch EUROSTAV a ARCH aj priamy
kontakt s architektmi a projektantmi. V jeden deň, pod jednou strechou
pripravíme pre vás konferenciu alebo odborný seminár podľa vašich predstáv.

Vydavateľstvo EUROSTAV ponúka firmám pôsobiacim na slovenskom stavebnom
trhu organizovanie konferencií a seminárov pre architektov a projektantov,
ktorých cieľom má byť informovať architektov a projektantov podrobnejšie
o vlastnostiach výrobkov, o riešení technických detailov, o technologických
postupoch ich použitia na stavbách, atď.

Touto ponukou rozširujeme portfólio služieb pre našich klientov a obchodných
partnerov a reagujeme ňou aj na ich potreby a podnety trhu. Mnohé firmy totiž
okrem oslovovania svojich potenciálnych zákazníkov formou prezentácie
v našich časopisoch (EUROSTAV, ARCH) a knižných publikáciách, potrebujú
nadviazať aj priamy osobný kontakt s architektmi a projektantmi a my
im to vieme sprostredkovať a zorganizovať. Vaši obchodní zástupcovia nemusia
chodiť za architektmi a projektantmi, my vám ich privedieme k vám!

■ Vydavateľstvo EUROSTAV má skúsenosti s organizovaním takých-
to odborných akcií a navyše má k dispozícii rokmi budovanú
a aktualizovanú databázu architektov a projektantov.

■ Konferenciu, seminár alebo workshop vieme pripraviť na kľúč
presne podľa požiadaviek zadávateľa.

■ V prípade, že uvažujete o takejto forme komunikácie s architektmi
a projektantmi, neváhajte nás kontaktovať.

■ Vy sa sústredíte len na odborný program a my za vás organizačne
zabezpečíme všetko ostatné!

■ Navyše, zabezpečíme vám účinnú publicitu a prezentáciu takejto
akcie aj v našich periodikách.

■ Využite synergiu ponúkaných služieb Vydavateľstva EUROSTAV
na budovanie ešte lepšieho povedomia vašej značky a produktov
u odbornej verejnosti!

Ukážky z konferencie JUB a IZOL GLASS, ktoré organizovalo
Vydavateľstvo EUROSTAV

Motto:
„...Keď ste schopní investovať
do marketingu počas krízy,
je to jednoznačne ten najlepší
čas! Po prvé – keď sa všetkým
darí, ste iba jedna zo stoviek
reklám v nejakom časopise.
Niektoré z najlepších
spoločností začali a vyrástli
práve v časoch recesie.
Napríklad FedEx. Spoločnosti,
ktoré investujú do marketingu
aj počas recesie, z nej vyjdú
silnejšie, ako boli pred ňou.“

K. Heasley,
americká expertka
na budovanie značky
(TREND, č. 30/2010)
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