
Data
ManageMent 

workshop

az adatok szerepe a
kampánytervezésben
A workshop kiemelt témái
 Az adatbányászat jogi kérdései  Ügyfélmegtartási praktikák  A Facebook 
és egyéb adatgyűjtő felületek marketingkampányokhoz való használhatósága  
 A CRM elemzés szerepe a marketing munkában  Az adatok szerepe a  
marketingkampányok tervezése során

Már biztosan a workshop előadói között
 Hazslinszky Andrea, Direkt marketing vezető  Dr. Laki Lajos, Ügyvéd  
 Sipos Szabolcs, Operatív CRM és Marketing Koordináció, K&H Bank Zrt.,  
Ügyfélmenedzsment Főosztály

Budapest
2018. február 21. 

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300
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A 830  Regisztráció

850  Az IIR Magyarország  
köszöntője

900  Az adatbányászat  
jogi kérdései, avagy tudhatom,  
amit tudok rólad?
 Az adatbányászat jogi háttere: alapfo-

galmak (alapelvek, jogalapok, érintett, 
személyes adat, profilozás)

 Hogyan építsük fel az adatbázisunkat? – 
támogatott és tűrt technikák

 Milyen szempontok alapján válasszunk 
szolgáltatót?

 Mire figyeljünk adattárház létrehozata-
lakor?

Előadó: Dr. Laki Lajos, Ügyvéd 

1030  kávészünet

1050 A facebook és egyéb  
adatgyűjtő felületek  
marketingkampányokhoz  
való használhatósága

1200  ebédszünet

1300  A CRM elemzés szerepe  
a marketing munkában
Előadó: Sipos Szabolcs, Operatív CRM és 

Marketing Koordináció, K&H Bank Zrt., 

Ügyfélmenedzsment Főosztály 

1430  kávészünet

1450 Az adatok szerepe  
a marketingkampányok  
tervezése során

1530  Ügyfélmegtartási praktikák
 Miért érdemes?
 Adat-adat-adat
 Multichannel kontakt stratégia
 Mit is mérjünk?
Előadó: Hazslinszky Andrea, 

Direkt marketing vezető 

1630  A workshop vége

data management workshop

szponzoráció és kiállítás  
Hemeder Adrienn, sales manager
 +36 1 459 7325 +36 70 703 5274  +36 1 459 7301
adrienn.hemeder@iir-hungary.hu

BŐVEBB inForMáció 
Váczi péter, projektvezető

 +36 1 459 7307 +36 70 419 8629  +36 1 459 7301
peter.vaczi@iir-hungary.hu

a workshop szólni kíván
Közép, és nagyvállalatoK 

 BI szakértőihez  BI Kompetencia Központ vezetőihez  
 IT szakembereihez  Fejlesztőihez  Stratégiai vezetőihez  
 Controlling szakértőihez  Értékesítési és kereskedelmi vezetőihez  
 Marketing és üzletfejlesztési szakembereihez  CRM szakértőihez  
 Piackutatóihoz, elemzőihez  Ügyvezetőihez, vezérigazgatóihoz  
  és üzletágvezetőihez

együttműködő  
partnerünk

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300
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1. résztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

A részVétElt EngEdélyEzŐ/ElrEndElŐ szEMély
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

AdMinisztrAtíV kApcsolAttArtó
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

HElyEttEsítŐ szEMély3

Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Aláírás2

2. résztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

3. résztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

száMlázási cíM
Cégnév

Irányítószám Helység

Utca/Postafiók

SK8001

jelentkezés elküldése
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data management
workshop

2017. február 21. Budapest

Részvételi díj Bi ConfeRenCe data ManageMent Ws koMBinált

bI MegoLDáSokAt feLHASznáLó váLLALAtok MunkAtáRSAI SzáMáRA
2018. januáR 5-ig 79 000,- 79 000,- 129 000,-
2018. januáR 6-tól 99 000,- 99 000,- 149 000,-

bI MegoLDáSokAt SzoLgáLtAtó váLLALAtok MunkAtáRSAI SzáMáRA
2018. januáR 5-ig 149 000,- 149 000,- 199 000,-
2018. januáR 6-tól 169 000,- 169 000,- 219 000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

csoportos kEdVEzMény
 Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.   Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy 

pedig 20% kedvezményt kap.  4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat!  +36 1 459 7334  marketing@iir-hungary.hu

FizEtés, VisszAlépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

VAn Még kérdésE?
Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300
Koncepció Váczi Péter +36 70 419 8629
Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334
Szponzoráció Hemeder Adrienn +36 70 703 5274
1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300
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