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pomocná ruka eshopů

ADMEZ představuje Eshop club:

asociace admaz

Eshop club je platforma asociace ADMEZ zaměřená na online obchody a subjekty působící
v oblasti e-commerce.
Je určen nejen členům asociace, účastní se ho také čistě online obchody nejširšího zaměření.
Eshop club poskytuje svým členům podporu a pomoc na poli informací, vzdělávání, poradenství a networkingu.
Chce také kultivovat online nákupní prostředí a pozitivně působit na povědomí veřejnosti s cílem prohloubit důvěru
v elektronické nakupování.

*// pro koho je eshop club?
• pro majitele a provozovatele eshopů
• pro ty, kdo o spuštění eshopu uvažují
• pro retailové společnosti využívající také prodej přes internet
• pro poskytovatele řešení pro eshopy, online marketingového poradenství atd.

*// jaké jsou klubové benefity?
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Newslettery
pravidelné informace o novinkách
z online trhu v informačních
newsletterech, upozornění
na důležité změny, nové trendy
či zajímavosti

Semináře
členové klubu mají vstup zdarma na
workshopové semináře, které se konají po
celý rok. Přednášející odborníci Vám osobně
poradí s důležitými oblastmi při provozu
eshopu.
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Videoarchiv
členové klubu mají přísup
do videoarchivu z již pořádaných
konferencí a seminářů

Slevy na konference
slevy na ADMEZ konference
pořádané několikrát do roka
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Networking

možnost potkávat se osobně
s důležitými lidmi
na seminářích a konferencích
a navazovat obchodní kontakty
v oboru

Webináře
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krátké webové semináře
a videorozhovory se
zajímavými lidmi budou
spuštěny na jaře 2013.
Jsou doplňkem k „živým“
seminářům.

Advisory board

aktivní členové klubu mají
možnost se střídat
v takzvaném advisory
boardu, který slouží ke
konzultacím s pořadateli pro
další směřování klubu

Sklepináře
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Panelové diskuze pro členy
eshop clubu s večerním
networkingem,
dobrým jídlem a pitím

členství
*// cena
8990 Kč
na 12 měsíců (+ DPH)

*// infomace & kontakty

ADMEZ eshop club, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1; www.admez.cz
Anna Kaldararová, event manager, tel.: +420 606 032 165, anna.kaldararova@admez.cz

Staňte se i Vy našimi členy, jsme tu pro Vás!

*// partneři
Pomáháme e-shopům vítězit!

NetDIRECT
member of allegro group

