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Szeretne  könnyebben  boldogulni  a  munkaerőpiacon?
Kapcsolatba  kerülni  piaci  szereplőkkel,
sikeres  vezetőkkel?
Az  Independent  Media  Education  Center  
meghirdeti  a
Szeretnél  felkészülten  kilépni  a  munkaerőpiacra?

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

