świat eventów
PLATFORMA EDUKACJI EVENTOWEJ

PROPOZYCJA MODUŁÓW DO SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH

Kim
jesteśmy?
Świat Eventów to platforma edukacji eventowej, której misją jest profesjonalizacja systemu kształcenia
organizatorów wydarzeń i dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat event marketingu w trakcie organizowanych
SZKOLEŃ.
Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą oferującą tak SZEROKI ZAKRES
TEMATYCZNY szkoleń dla event managerów.
Działamy zgodnie z zasadą LEARN BY DOING, dlatego największy nacisk w procesie
przekazywania wiedzy stawiamy na aspekty praktyczne.

SKOMPONUJ

ANATOMIA	
  EVENTU	
  

WŁASNE SZKOLENIE WYBIERZ
zamknięte
INTERESUJĄCE CIĘ MODUŁY
Na podstawie poniższych modułów tematycznych możemy przygotować dla Ciebie szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb.

BIZNES	
  DEVELOPMENT	
  
•
•
•

Przygotowanie oferty
eventowej.

•

Sztuka sprzedaży kreacji
eventowej.

•

Zarządzanie budżetem eventu.

•

Event ROI – efektywność wydarzeń.

Działania nowo biznesowe dla
twojej firmy.

•

Profesjonalny client service.

•

Sztuka negocjacji w eventach.

•

ZARZĄDZANIE	
  PROJEKTEM	
  

Prawne aspekty współpracy i
rozliczenia między podmiotami
branżowymi.

Event management - zarządzanie
projektem eventowym.

PROMOCJA	
  
•

Public relations w służbie eventów.

•

Wykorzystanie social media w
eventach.

•

Niestandardowe formy działań
eventowych.

•

Miejsce doskonałe, wszystko na
temat lokalizacji eventowych.

•

Scenografia eventowa.

•

Technika eventowa (możesz wybrać
następujące bloki tematyczne)
• Multimedia
• Oświetlenie
• Nagłośnienie
• Nowe technologie

•

Gastronomia na eventach.

•

Projektowanie rozrywki na
wydarzeniu.

•

Współpraca z gwiazdami/
celebrytami/konferansjerami nie
tylko z Polski.

•

Dokumentacja foto&video na
eventach.

•

Eventowy BTL; projektowanie,
druk, gadżety.

•

Eventowe zasoby ludzkie i
zarządzanie nimi.

•

Eventowe hospitality.

STRATEGIA	
  &	
  KONCEPT	
  
•

Event marketing w strategii firmy.

•

Szczegółowa charakterystyka
różnego rodzaju wydarzeń.
Budowanie strategii event
marketingowej.

•

Tworzenie koncepcji kreatywnych
wydarzeń
.

•

BRANŻA	
  
•

Tajemnice zawodu event managera.

•

Charakterystyka branży eventowej
nie tylko w Polsce.

•

Prawo i etyka w eventach.

MASZ PYTANIA
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
W SPRAWIE SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH
Nina Żukowska
Tel.: 519 148 094
Mail: dlafirm@swiateventow.com

Kopalniana 22B/21

www.swiateventow.com

+48 502 126 386

