
 

 

 

Бізнес семінар 

Формула семінару: як вибудувати продажі в інтернеті 

 

Дата: 25.10.2016 

Час: 09: 30 - 17: 00 

Адреса: Львів, вул. Щирецька, 36 

Місце: конференц-зал "Південний-EXPO" 

Вартість: безкоштовно, обов’язкова попередня реєстрація 

Організатор: «1С-Бітрікс», «Медіа Сервіс» 

На семінарі провідні-експерти практики розкажуть, як правильно просувати свій інтернет 
бізнес, збільшувати продажі та залучати нових клієнтів. 

Семінар буде корисний: 

• директорам і власникам компаній, менеджерам і маркетологам інтернет-магазинів, які 
шукають нові можливості просування; 

• керівникам підрозділів, які хочуть перетворити свій сайт в кращого менеджера з продажу; 

• представникам оффлайн-компаній, які планують підкорити інтернет. 

Компанії-учасники: 

 

 

 

Слухачів семінару чекає лотерея і цікаві призи від компаній організаторів: «Медіа Сервіс» та 

«1С-Бітрікс». 

 

Реєстрація учасників семінару 09:30-10:00 

Вітальне слово організатора 10:00-10:05 

«Тренди, які саме зараз змінюють світ навколо Вас» 

Ольга Пашина, менеджер партнерського відділу "1С-Бітрікс" 
10:05-10:40 

«Причини падіння товарообігу 70-ти %  компаній криються в успіху" 

Владислав Вахільчук, експерт в області комунікацій, керуючий партнер компанії 

Діджитал маркетингу «SkyWorks», засновник SMM-агентства «SMM case» 

10:40-11:20 

Створюємо ефективний інтернет-магазин для прибуткового бізнесу 

Ольга Пашина, менеджер партнерського відділу "1С-Бітрікс" 
11:20-12:00 

http://business.1c-bitrix.ua/autumn2015/agenda/lvov.php#registration


«Інтернет-магазин + CRM: з чого почати?»  

Вадим Подовалов, керівник web-відділу, ГК«Медіа Сервіс» 
12:00-12:30 

Кава-брейк 12:30-13:15 

«Несхожий на тебе, несхожий на мене. Персоналізація, як ключовий тренд 

електронної комерції» 

Ольга Пашина, менеджер партнерського відділу "1С-Бітрікс" 

13:15-13:45 

«Стратегії роботи над сайтом: послуги, інтернет торгівля» 

Олег Голиця, seo спеціаліст, власник студії Seo-Fix 
13:45-14:30 

«Інтелектуальна власність в інтернеті» 

Катерина Олійник, керівник практики інтелектуальної власності компанії "Arzinger 

law office" 

14:30-15:00 

Кава-брейк 15:00-15:15 

«Якісна контекстна реклама: крок за кроком» 

Тарас Вируций, менеджер відділу клієнтського сервісу, Яндекс.Україна 
15:15-15:45 

«Електронні платежі: прийшов побачив заплатив» 

Дмитро Однокоз, директор з маркетингу, Tachcard 
15:45-16:15 

«Які види інтернет-інструментів, крім SEO і контекстної реклами, ще є для просування 

бізнесу в Інтернеті? " 

Анна Христюк, директор з маркетингу, ТОВ АДЛАБС-Україна 

16:15-16:45 

Лотерея та розіграш призів 16:45-17:00 

 

За додатковою інформацією щодо семінару, звертайтесь в компанію «Медіа Сервіс»: 

(032) 240-00-36 або sales@medias.com.ua 

Група компаній «Медіа Сервіс» займається програмним забезпеченням, інтеграцією продуктів 1С-
Бітрікс та розробкою сайтів. 
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