
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ POPAI CE

POP sémiotický
průvodce
Nový nástroj pro zvýšení efektivity 
a smysluplnosti lokálních POP médií

22. 3. 2018 od 13,00 do 16,00 hod
přednáškový sál Erbia Congress Centrum (Aureole), City Tower, 
27. patro, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, www.erbiacongress.cz

		POP Sémiotický průvodce je unikátním a inovativním projektem, jehož cílem 
je nabídnout s pomocí sémiotické vědy specifické návody, jak dosáhnout lepší, 
významově bohatší, výstižnější, konzistentnější, a tím i efektivnější komunikace 
v prodejních místech.

		Program semináře se bude věnovat detailnímu představení projektu a vybraných 
výstupů. 

		Představíme, jak využít komunikační kódy v POP komunikaci, jaké kulturní koncepty 
akcentovat a jak komunikaci zarámovat tak, aby bylo dosaženo její maximální 
účinnosti.

	 Sémiotický průvodce přináší také unikátní insight do české kultury a pomáhá nastavit 
komunikační témata a koncepty způsobem, který je pro české spotřebitele relevantní 
s cílem posílit vliv komunikačních obsahů na jejich rozhodování.

		Součástí programu budou rovněž konkrétní příklady s doporučeními pro úspěšnou 
komunikaci v lokální in-store komunikaci.

Změna programu vyhrazena

POPAI
CENTRAL
EUROPE

Daniela Krofiánová
dkrofianova@popai.cz
Tel.: +420 775 989 853

Marcela Pazourková
mpazourkova@popai.cz
Tel.: +420 608 257 701

V rámci semináře vystoupí

Podmínky účasti na semináři
Pro členy POPAI CE platí účast za zvýhodněných podmínek: 2 zástupci z každé členské společnosti mají 
zajištěn vstup zdarma, dalším zástupcům POPAI CE je poskytnuta 50% sleva z účastnického poplatku. 
Účastnický poplatek pro nečleny POPAI CE činí 3.500 Kč + DPH, tj. celkem 4.235 Kč.
Prosíme o uhrazení poplatku na účet POPAI CE service s.r.o.: 
3933950001/5500 vedený u Raiffeisenbank Hradec Králové • IBAN CZ6855000000003933950001
Počet účastníků je omezen s ohledem na kapacitu sálu, proto prosíme o zaslání přihlášky co nejdříve.  
Účastnický poplatek uhraďte do data konání semináře. 

Mediálním partnerem 
akce je časopis
Zboží & Prodej.

Partnerem semináře
je Erbia
Congress Centrum 

		Daniel Jesenský, Prezident POPAI CE
		Andrea Vozníková, Členka rady POPAI CE

		Vít Gvoždiak, PERFECT CROWD
		Martin Boček, PERFECT CROWD


