
Szeretne  könnyebben  boldogulni  a  munkaerőpiacon?
 
Kapcsolatba  kerülni  piaci  szereplőkkel, 
sikeres  vezetőkkel?

Szeretnél  felkészülten  kilépni  a  munkaerőpiacra?

Szakmai partner:

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ A GYAKORLATBAN
a  magyar  kommunikációs  szakma  vezető  

szakembereinek  tolmácsolásában

előadássorozatát.

MINDEN,  AMIT  TUDNI  AKARTÁL  A  REKLÁMRÓL!

MÁSHOL  NEM  MEGSZEREZHETŐ  GYAKORLATI  ISMERETEK 
 

Ha  naprakész  szeretnél  lenni...
•  a  magyar  reklámpiac  felépítése  és  a  jogszabályi  környezet  változásai

•  az  életstílus,  fogyasztói  szokások  változása  –  az  X,  Y,  Z  és  Alfa  generációk, 
  illetve  az  ezüstgeneráció  jellemzői

•  a  médiavásárlás  jövője,  az  új  típusú  médiamegjelenések 

területén,
valamint  tudni  akarod,  hogy  

Hogyan  születik  a  kreatív  ötlet?
Hogyan  történik  a  médiatervezés?

Milyen  a  jó  kampány?  Hogyan  mérjük  a  hatékonyságot?
Hogyan  lehet  eredményesen  használni  a  közösségi  médiát?

HALLGASD  MEG,  ÉS  KÉRDEZZ  
AZOKTÓL  A  SIKERES  VEZETŐKTŐL,  AKIK  PROFESSZIONÁLISAN  

ÉS  NAPI  SZINTEN  FOGLALKOZNAK  VELE!

JELENTKEZZ  MOST!

www.independentmedia.hu

Időpont: 2016. február 24-től  heti  egy  alkalom  esténként  10  héten  át  

Jelentkezési  határidő:  2016.    február  10.
www.facebook.com/IndependentMediaEducationCenter 
info@independentmedia.hu  

Előadóink  között  lesznek: 

Bánhegyi  Zsófia,  Telekom,  vállalati  kommunikációs  igazgató
Bitter  Brunó,  Next  Wave  Europe,  ügyvezető  igazgató,  regionális  igazgató
Bölcs  Ádám,  Well  Reklám-  és  PR  Ügynökség,  ügyvezető  igazgató
Baráth  Péter,  Vodafone,  márka-  és  kommunikációs  igazgató
Galler  András  „Indián”,  színész,  kaszkadőr,  Los  Tiki  Pictures,  reklámfilm-  és  videoklip-rendező
Gricz  István,  Katona  József  Szinház,  kommunikációs  igazgató
Grósz  Judit,  Microsoft,  marketing-  és  üzletfejlesztési  igazgató
Győri  Adél,  TNS-Hoffmann,  TGI  és  Médiadivízió  vezető,  korábban  a  TGI  Magyarország  
ügyvezetője
Fabricius  Gábor,  Republic  Group,  kreatív  igazgató,  tulajdonos
Hidvégi  Tom,  DDB,  kreatív  stratégiai  igazgató
Horváth  Magyary  Nóra,  K&H  Group,  kommunikációs  ügyvezető  igazgató
Jedlicska  Márton,  Isobar  Budapest,  kreatív  igazgató
Kaszás  György,  kreatív  igazgató,  tréner,  18  évig  a  McCann  Erickson  Budapest  alapító-kreatív  
igazgatója
Lakatos  Márk,  stylist,  divat-újságíró,  showrendező,  jelmeztervező,
a  Lakatos  Márk  Szalon  tulajdonosa
Megyer  Örs,  Önszabályzó  Reklámtestület,  elnök
Mezriczky  László,  Ispiro  Consulting,  tulajdonos-ügyvezető
Mondok  Árpád,  Anahata  Központ  tulajdonos-vezető,  korábban  16  évig  a  Mediacom  regionális  
igazgatója
Óhidi  Zsuzsa,  Marquard  Media,  ügyvezető
Oros  Attila,  BMW,  marketingigazgató  és  Salgó  András,    BMW,  vállalati  kommunikációs  igazgató
Pusztay  András,  Index,  ügyvezető  igazgató
Rejtő  Györgyi  ,  Béres  Gyógyszergyár  Zrt.,  kommunikációs  igazgató
Román  Balázs,  Kreatív,  főszerkesztő
Sas  István,  reklámszakember,  Balázs  Béla-díjas  reklámfilm-készítő
Somlói  Zsolt,  Mindshare,  ügyvezető-tulajdonos
Stahl  Judit  ,  Kulinária  Kiadó,  főszerkesztő-tulajdonos,  műsorvezető
Szelei  Szilárd,  JCDecaux,  ügyvezető  igazgató
Tiszttartó  Titusz,  ClassFM,  programigazgató
Urbán  Zsolt,  Magyar  Reklámszövetség,  elnök
Vékási  Andrea,  Nők  Lapja,  főszerkesztő-lapigazgató

 

Vélemények  az  első  képzésről:

“Érdekes  volt  felismerni,  hogy  a  kommunikáció  területe  mennyire  szerteágazó,  mennyire  más  
eszközrendszert  használnak  a  különböző  szektorokban  dolgozó  szakemberek.  A  saját  területén  
profi  szakember  nem  feltétlen  ért  egy  eltérő  terület  kommunikációjához.  Szerintem  a  nyitottság,  
a  folyamatos  fejlődés  manapság  elengedhetetlen,  és  a  szakma  legkiválóbbjaitól  tanulni  a  leghite-
lesebb,  hiszen  a  naprakész  ismeretet  attól  tudunk  szerezni,  aki  a  gyakorlatban  csinálja.”
(Lőrincz  Éva,  marketing  kommunikációs  munkatárs)

“Egyszerre  voltak  nagyon  tanulságosak,  inspirálóak  és  szórakoztatóak  az  IMEC  előadásai.  Többet  
kaptam  ezektől  egy-egy  alkalommal,  mint  a  több  éves  egyetemi  képzéseken  együttvéve.   
Ajánlom  minden  leendő  és  gyakorló  kommunikációs  szakembernek.”
(Háhner  Petra,  újságíró)

“Ebben  a  félévben  a  kedd  esték  voltak  a  kedvenceim.  Gyakorlati  képzés,  neves  előadók,  minőségi  
és  érdekes  témák,  hasznos  tanácsok,  szakmai  fejlődés,  figyelmes  szervezők,  baráti  hangulat,  vic-
ces  sztorik....  nekem  ezt  jelentette  az  IMEC  képzése!  Csak  ajánlani  tudom  a  kurzust.  Köszönöm,  
hogy  részt  vehettem!”
(Szakál  Borostyán,  egyetemi  hallgató)

“Régóta  vártam  egy  olyan  kurzusra,  ahol  gyakorlati  oldalról  közelítik  meg  a  kommunikációs  szak-
mát.  Olyan  szakemberektől  kaphattam  első  kézből  információt,  akik  évek  óta  részesei  a  szakmai  
vérkeringésnek.  Ha  nincs  az  IMEC,  valószínűleg  sosem  találkozom  a  többségükkel...”
(Sándor  Márton,  Digital  Account  Manager) 

“Az  előadók  magas  szakmai  képzettséggel,  több  nézőpontból  tudták  nekünk  átadni  a  tudásukat.  
Meggyőződésem,  hogy  bármivel  is  foglalkozzon  az  ember,  mindenhol  lehet  hasznosítani  az  el-
hangzott  információkat.  Én  az  egyházban  dolgozom,  de  rengeteg  inspirációt  kaptam  az  előadások  
során,  amelyeket  remekül  tudok  hasznosítani  a  saját  hivatásomban.”
(Kovács  Barbara,  kommunikációs  munkatárs)

“Remek  előadók,  hasznos  témák,  a  mindennapi  PR  munkához  kézzelfogható  gyakorlati  tanácsok.  
Megérte  Kecskemétről  Budapestre  utazni  érte!  Köszönet  a  Szervezőknek  és  minden  Előadónak!”
(Makra  Zsuzsanna,  PR  referens)

“Nekem  nagyon  sokat  adott  az  IMEC  PR  kurzus.  Az  egyetemi  képzésemben  hiányoltam  a  gyakor-
lati  megközelítést,  nívós  szakemberekkel  való  közvetlen  kapcsolatot  és  egy  strukturált  tematikán  
alapuló,  széleskörű  betekintést  a  mai  magyar  média  és  PR  világába.  Ezeket  a  kurzustól  mind  
megkaptam.  Ráadásul  nagy  tudású,  remek,  szórakoztató  előadókat.  Többféle  gondolkodásmódot,  
megközelítést  ismerhettünk  meg,  ebből  a  későbbiek  során  sokat  fogunk  tudni  profitálni.  Mind-
ezt  egy  professzionális  és  közvetlen  környezetben,  amit  a  szervezők  kifogástalan  munkájának  
köszönhettünk.  Örülök,  hogy  részt  vehettem.”
(Péics  Kitti,  egyetemi  hallgató)

Az  Independent  Media  Education  Center  
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