Základem přežití na trhu je prodej. Jak ho ale zvýšit?

Neztraťte se v marketingu
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…. nový zábavný video kurz o marketingu
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Proč bych si měl tento kurz pořídit?
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Tíží vás tyto problémy?

Cena kurzu je 6.000 Kč
















Marketing je jediná oblast, která umí zvýšit hodnotu zboží či služby.
Dáváte hodně peněz na marketing a nic z toho? Je rozdíl mezi drahým marketingem a dobrým marketingem!
Víte, jak se zákazník chová? Podle čeho se rozhoduje?
Marketing je psychologie. Když ji umíte – vyhráváte!
Tento kurz vás opravdu bude bavit! Je to první video kurz o marketingu, který zároveň umí otestovat vaše znalosti.
Bojíte se testu? Tuto přirozenou obavu odstraníte připraveným cvičením.
Kurz vám pomůže v rychlé orientaci v celé oblasti marketingu. Obsahuje všechny důležité informace o marketingu
Poznáte fáze rozhodování zákazníka, které je nezbytné pochopit, aby marketing měl správnou účinnost.
Co to je černá skříňka … se dozvíte také z tohoto kurzu.
Marketing obsahuje několik důležitých pojmů, které jsou v kurzu zábavně vysvětleny.
O své zkušenosti se s vámi podělí mezinárodní odborník, vysokoškolský pedagog a dlouholetý lektor Mgr. Leoš Bárta.
Kdekoliv – studujte kurz, ať už jste v práci, doma nebo na služební cestě.
Kdykoliv – studujte kurz, kdy se vám to hodí.
Na rozdíl od klasických kurzů (prezenčních) se k tomuto kurzu můžete kdykoliv vrátit.

A co ke studiu potřebuji?
Kupte si tento kurz a do 1 měsíce se
vám vrátí náklady na jeho pořízení!

My vás to
naučíme kdekoliv!

Nadstandardní záruka
dostupnosti kurzu je 5 let!

 Jen počítač se zvukovou kartou a s přístupem k internetu (postačuje rychlost 2Mb)
 Na počítači NIC neinstaluji
 Použití je velmi jednoduché a intuitivní

Objednejte si kurz „Neztraťte se v marketingu“ a to:
 emailem objednavka@kurz-marketingu.cz
 na WEBu www.kurz-marketingu.cz/objednavka
 telefonicky na čísle 800 153 840
Objednáte-li si kurz do 14 hodiny v pracovní dny, bude vám přístup do kurzu odeslán na dobírku ještě ten samý den!
Pokud vám uplatnění zásad v kurzu nepřinese zvětšení obratu, informujte nás a my vám vrátíme peníze!
Absolvent kurzu získá dárkově zabalený certifikát (jen za cenu poštovného)!

Verze LG1

