CAMP.cz - workshop/setkání- nové technologie pro VÍCE HOSTU v roce 2013
kdy: v pátek, 19.10.2012 od 10.00 hod
kde: areál campingu Oase Praha, u obce Zlatníky-Hodkovice – www.CampingOase.cz

Program:
9.30 – 10.00 příjezd a registrace účastníků
10.00 - 11.45 podrobné seznámení se možnostmi efektivní prezentace na serveru www.camp.cz
….. jakými údaji návštěvníky nejvíce zaujmete, co a v jakých prioritách je třeba mít zadané
….. jak si již přes zimu předpřipravit last minute / akční nabídky, které pak v sezóně jen aktivujete
….. zpětný odkaz, priorita výpisu a případné reklamní prezentace a PR články
….. výpis a práce se statistikami, vytváření závěrů a plánovaní další činnosti
11.45 – 12.00 Webové kamery
.…. jejich význam, způsob použití a přínos pro vlastní návštěvníky stránek. Nabídka produktů.
12.00 – 12.15 Virtuální - 360o prohlídky kempu
.…. jejich význam, způsob použití na stránkách CAMP.cz i svých vlastních. Nabídka realizace.
12.15 – 12.30 Dětská hřiště s novou tváří
….. prezentace firmy, která realizovala nové adventure dětské hřiště i v našem areálu
12.30 – 13.00 Oběd (prosím nahlaste počet dopředu při potvrzení účasti)
13.00 – 13.30 Prohlídka areálu **** campingu Oase Praha – nejlépe hodnoceného campingu v ČR holandskou ANWB
13.30 – 14.30 aplikace Průvodce kempy v ČR a SR pro mobilní telefony
….. seznámení s aplikací, přehled statistik, kolik lidí letos aktivně používalo
….. jak se co nejlépe prezentovat, jaké nástroje propagace pro provozovatele kempů nabízí
14.30 – 15.30 přehled bodů zájmů v okolí jen Vašeho kempu - bonusová funkce CAMP.cz
….. jak ZDARMA využít přehledu bodu zájmu na vlastních webových stránkách
….. praktická ukázka, jak si lehce vytvořit vlastní tištěný přehled zajímavostí v okolí v 5-ti jazycích
….. jak zadávat další vlastní body zájmu, následně je spravovat. Možnosti překladu textů
Během workshopu nabídneme akční nabídky od CAMP.cz i ostatních prezentujících firem, zmíníme informace o nové kategorizaci,
činnosti Asociace kempů ČR a možnosti členství.
Účast na workshopu potvrďte do 30.9. na www.camp.cz/workshop

