
Szeretettel meghívjuk a BKIK és a PP Konferenciaközpont Social Media - 2021 című 

konferenciájára, melyen a ECOMMERCE HUNGARY Szakmai partnerséget vállalt. 

Tagtársaink, partnereink jelentős kedvezménnyel vehetnek részt videókonferenciánkon. 

Kedvezményes részvételi díj  

11 000 Ft + áfa.  Kuponkód: SZP20 

Figyelem! A kedvezmény igénybe vételéhez a Regisztrációs űrlap végén levő „Kupon kód” 

mezőbe írják be a választott kedvezmény kódját!  

Social Media – 2021 

Hogyan készüljünk fel a váratlanra? 

 

Időpont: 2021. február 18. 9.00–16.00 (aznap és még 6 napig megtekinthető) 

Helyszín: Országos élő videókonferencia (interneten, mobilon, tableten) 

 

Hová költsd a marketingbüdzsédet a legtöbb konverzió eléréséért? 

Gyorsan változtatja a célcsoportod a helyét? Légy te is gyors! 

Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, Viber, Spotify … 

 

A videóközvetítés a konferencia napján és még 6 napig visszanézhető! 

 

Miről szólunk? 



Várunk a Social Media évkezdő nagy élő videókonferenciájára! 2020 

hatalmas fordulatot hozott a közösségi felületek használatában, az emberek 

kommunikációs szokásaiban. 2021 is a meglepetések, a gyors változások éve 

lesz. Időben készülj fel rá! Különben az értékesítési bevételeidben meglepő 

visszaeséseket fogsz tapasztalni.   

A social medián jelenlét kihagyhatatlan. Kimaradni belőle nagyon rossz 

döntés.  Csak a követés a járható út. Nincs alternatívája a legjobb 

értékesítési, brandépítési felületnek, marketinges színterepnek. Még akkor 

is, ha az SM tulajdonosai egyre magasabbra srófolják fel a hirdetési árakat, s 

sűrűn változtatják a nem mindig előnyös feltételeiket. Az elmúlt évben soha 

nem látott tempóban változtak az emberek, korcsoportok médiahasználati 

szokásai is. Egyik napról a másikra tűntek el az egyikről és jelentek meg egy 

másik felületen. Ezzel a trenddel várhatóan idén is számolnunk kell.  

Hol találod a vevőidet? Hogyan szólítsd meg őket? Hol költsd el a hirdetési 

büdzsédet? Mindenre a mindennapi gyakorlatba azonnal beépíthető válaszokat, 

megoldásokat adunk. Előadóink a Social Media Marketing (SMM) legjobb 

ismerői. A legfrissebb tudások birtokában, felkészülve várják, hogy a tudásukat, 

tapasztalataikat megosszák veletek. 

 

Kiknek szólunk? 

Várunk idén is! Ott a helyed, ha kkv-vezető, tulajdonos, döntéshozó vagy, ha 

marketingszakemberként a te dolgod a cégednél a Social Media eredményes, 

üzleti célú használata, ha fel szeretnéd frissíteni a tudásodat a legújabb 

trendekkel, hogy előre felkészülj a változásokra.  

 

 

A konferencia részletes programja és regisztráció 

 

 

Rendezők: 

 
 

 

https://ppkonferencia.hu/konferenciakozpont/social-media-2021/
https://ppkonferencia.hu/konferenciakozpont/social-media-2021/


Szakmai Támogató: 

 

 
 

 

Kiemelt Szakmai Partnerek: 

 

 
 

 

 
 
 További felvilágosítás és információ: 

Tel.: (1) 239 – 9597  E-mail: konferencia@ppkonferencia.hu 

weboldal: www.ppkonferencia.hu 
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