DigitalHungary Klub
Marketing és értékesítés csábító hatszavas történetekkel

2018. november 21.

•

18.00-21.00

•

Kaptár

17.45–17.55

Regisztráció
Műsorvezető: Rózsa Iván

17.55–18.00
Előadás

„A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?”
A kiüresedett szavak és a varázslat.
Rohanunk, túlvállaljuk magunkat, türelmetlenek vagyunk. Gyakran egyazon szavakat használjuk
más-más üzenetekben. A zaj csak fokozódik. A helyzet nem biztos, hogy olyan rossz. Számodra
semmi esetre sem, ha...! Lehet, hogy az emberek nem a reklámot unják, hanem azt, ahogy
beszélnek hozzájuk. Keresd a lehetőséget, keresd az előnyöd! Használd ki! Javaslatok a meg
oldásra. „A fekete lúd toll”-ának hiteles története.
Előadó: Csermely Ákos

18.00–18.20
Előadás

A szavak lelke és pszichológiája.
Vannak szavak, amiket azonnal megjegyzünk. Vannak szavak, amelyek sosem maradnak meg
az emlékezetünkben. Vannak szavak, amikre – bármilyen halkan is mondják – felfigyelünk, és
vannak, amelyek üvöltve sem hatnak ránk. Magyarázatok és értelmezések a szavak lelki hatásáról. A szavak minősítésének szempontjai.
Előadó: Szily Nóra

18.25–18.45
Előadás

Amikor hat a szó. Hogyan születik a történet?
Mesék és történetek megfogalmazásának szabályai és kritériumai.
Előadó: Györffy Kinga

18.50–19.05
Előadás

A márka, a kreativitás és a történetek kapcsolata.
Előadó: Jedlicska Márton (Wavemaker)

19.10–19.25
Előadás

A termékértékesítés marketingszövegeinek szabályai.
Hogyan használjuk a történeteket az értékesítési szövegírásban? Megnézzük, hogyan tudjuk a
nagy hollywoodi filmek mintáját alapul venni és a marketingszövegben felhasználni. Melyik mikor
és hol működik? Mi a pszichológiája? Hol rontják el sokan?
Előadó: Kádár Tímea (Nagy-Britannia)

19.30–19.45
Előadás

Történetek a posztokban.
Előadó: Joanelli Tamás (Be Social)

19.45–20.00
Előadás

Történetek a bannereken.
Előadó: Kun Miklós (MediaCom)

20.00–20.30
Beszélgetés

Játék a hatszavasokkal.
Beszélgetés és díjátadó!
Márkaismertséget növelő FMCG termékek kategóriája.
A 3 döntőbe jutott pályázó bemutatkozása.
Résztvevők: Bujdosó Bianka (ACG), Rózsa Iván, Szily Nóra, Weiler Péter
A 3 döntős pályázó

20.30–21.00
Beszélgetés

Játék a hatszavasokkal.
Beszélgetés és díjátadó!
A tartós fogyasztási cikkek értékesítésének kategóriája. 				
A 3 döntőbe jutott pályázó bemutatkozása.
Résztvevők: Bujdosó Bianka (ACG), Rózsa Iván, Szily Nóra, Weiler Péter
A 3 döntős pályázó

