POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
Tipy a triky pro úspěšnou projektovou komunikaci

22. BŘEZNA 2011 PRO PROJEKTY PROGRAMU RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA
23. BŘEZNA 2011 PRO PROJEKTY PROGRAMU RAKOUSKO – MAĎARSKO
Gartenhotel Altmannsdorf
Hoffingergasse 33, 1120 Vídeň
http://www.gartenhotel.com
Programy přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika a Rakousko – Maďarsko 2007 – 2013 by Vás chtěli srdečně pozvat na
společně organizovaný seminář pro úspěšnou projektovou komunikaci!
Obsahovou formu přebírá renomovaná PR agentura Pinnacle z Londýna/Bruselu specializující se na oblast komunikace evropských
projektů. Lektorky a lektoři, všichni zkušení žurnalisté a PR poradci, se Vám budou věnovat v pracovních skupinách a v praktických
cvičeních Vás naučí lehce realizovatelné techniky pro úspěšnou komunikaci.
Prosím, přivezte si s sebou bezpodmínečně propagační předměty Vašeho projektu, aby se práce ve skupinách mohla co nejvíce blížit
praxi!
Dopolední blok pro plénum bude simultánně tlumočen: němčina – čeština, resp. němčina – maďarština. Pracovní skupiny budou poté
rozděleny dle jazyků: němčina, čeština resp. maďarština a příp. angličtina.

Na seminář se prosím registrujte online na níže uvedených internetových stránkách nejpozději do 9. března 2011.
Odkaz: http://www.at-hu.net/at-hu/forms/register.php
Počet účastníků je omezen, pro projekt je rezervováno vždy jedno místo a dle potřeby jedno dodatečné místo na čekací listině.
Po 9. březnu již přihlášení nebude možné.
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Přestávka na kávu

11:15

WORKSHOP 1

12:45

Polední přestávka
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WORKSHOP 2

15:30

Přestávka na kávu
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Volná diskuze
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Závěr

Proč komunikace? Lokální a evropská perspektiva
Vzorové příklady úspěšné komunikace z oblasti
„Socio-ekonomický rozvoj“ a „Dostupnost a udržitelný rozvoj“

Obsah komunikace – Co chcete sdělit?
Cílové publikum – Koho chcete oslovit?

Jak úspěšně zviditelnit Váš projekt – tipy a techniky
„Story“ – Co chtějí žurnalisté slyšet?

PROČ?

Aby člověk komunikaci ovládal, musí jí rozumět.
Komunikaci se člověk musí naučit.
Komunikace je všechno!

CO?

Náplň Vašeho projektu…

JAK?

... vyprávět jako poutavý příběh…

S JAKÝM CÍLEM?
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... aby se Váš projekt dostal na titulní strany všech novin!

