
EEGS МАЙСТОРСКИ КЛАС 2015

има удоволствието да Ви покани на обучение на тема

"КАЗИНО МАРКЕТИНГ & КОМУНИКАЦИИ"

с водещия лектор от Slot Summit -  АРЯН КОРСТЙЕНС!

КОГА: 22 НОЕМВРИ 2015

КЪДЕ: Best Western Hotel Expo, София, България

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 10:00-16:00
 

В днешната бързо развиваща се казино индустрия, силната конкуренция и навлизането на
новите дигитални технологии, правилната комуникация с ключовите публики е от
съществено значение за силната и стабилна позиция на пазара. Осезаема е
необходимостта от наличието на знания и умения и тяхното правилно използване, за да
накарате Вашето казино да изпъкне пред конкуренцията. Не Ви е необходим голям
бюджет, за да имате иновативни идеи, но Ви е нужна добра основа от знания по
комуникация, които да събудят вашата креативност.
 
По време на този майсторски клас ще бъдат представени теоретични и практически
знания по комуникации, включително международни примери, най-добри практики,
различни типове промоции и профили на клиентите, диджитал сайнидж и управлението
на мултимедия, дигитален маркетинг и как да инструктираме и работим с рекламни
агенции, всички съобразени с казино индустрията. 
 

Какво ще научите на място?

• КАЗИНО БРАНДИНГ: Как да използвате метода Brand Key, за да дефинирате и
позиционирате своята марка по лесен и ефективен начин?
• КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН: Съвети и насоки за планирането на активностите ви през
годината - базови за всеки комуникационен процес. Профили на различните типове



казино клиенти, планиране на кампании и как да изчислите възръщаемостта на
инвестициите (ROI).
• МЕДИИ: Как правилно да използвате различните медиини канали и кои са техните
възможности?
- Извън казиното: по какъв начин работят различните медии?
- Вътре в казиното: Как да общувате с вашите гости и да привлечете вниманието им
успешно?
- Дигитални медии: как да извлечем максимума за своя бизнес от социалните мрежи?
• УСПЕШНИ ПРОМОЦИИ: Каква е тайната и кои са успешните промоции, както и добри
международни примери от практиката?
 

Какво ще получите след това? 

• Шаблон и инструкции за метода Brand Key.
• Примери, шаблон и инструкции за комуникационен план.
• Примери и връзки към различни медийни кампании.
• Видове промоции за различните целеви групи. 
• Сертификат за успешно преминато обучение. 

Повече за лектора:

 
 

Арян Корстйенс е маркетинг професионалист с над 20 години опит
в сферата на комуникациите, медиите и интерактивната индустрия.
Добре познат като водещ лектор на няколко панела от Slot Summit,
посветени на различните видове комуникации с клиенти в казина и
игрални зали. Работил е като независим маркетинг консултант за
Merkur Casino, Grand Casino Luzern, Holland Casino, Lottomatica и
Sisal. Сред силните му компетенции са управлението на мултимедия,
маркетинг, промоции и как да комуникараме ефективно с конкретни
целеви групи, в зависимост от техния профил като играчи. Той е
фокусиран в създаването на ефективно преживяване за клиентите,

гледайки на комуникацията с тях от потребителска гледна точка. Неговата формула за
успех е ясно послание със силен засмисъл, създадено само с една цел: да помага и да
убеждава клиента, докосвайки съзнанието му. Точното послание на точните хора, в
правилния момент, чрез правилния канал.

 


