Nazwa usługi lub produktu

Szkolenia zamknięte:
prowadzenie dr Marek
Borowiński Shop Doctor

Lokowanie produktu
w programie Shop
Doctor na kanale You
Tube

Wykład ekspercki
doktora Marka
Borowińskiego

Audyt - dr Marek
Borowiński Shop Doctor

Cena (netto)

8000 zł

Promocja do
31.12.2018r. (ceny netto)

5900 zł

Opis usługi lub produktu
zobacz zakres szkoleń
http://shopdoctor.pl/skolenia-visual-merchandising.html
- w szkoleniu może uczestniczyć dowolna liczba osób
Czas trwania szkolenia: 1 dzień roboczy

6000 zł

6000 zł

4000 zł

3900 zł

Trzy sceny po 4 sekundy każda z produktem lub logo partnera
programu. Emisja 2 bilbordów sponsorskich partnera (jeden na
początku, a drugi na końcu programu).
Zobacz więcej na http://shopdoctor.pl/shop-doctor-tv.html

3900 zł

Autorski wykład doktora Marka Borowińskiego podczas
konferencji, spotkań z klientami lub eventu – maksymalnie
3 godziny. Tematyka: sklepy, kolor, visual merchandising i inne.
Zobacz więcej na:
http://shopdoctor.pl/skolenia-visual-merchandising.html

2900 zł

Audyt zawiera ocenę: sposobu przeprowadzenia klienta przez
sklep, jakości komunikacji w sklepie w stosunku do grupy
docelowej, merchandisingu, visual merchandisingu, czytelności
podziału na strefy, skuteczności komunikacji POS, oddziaływania
koloru w sklepie, zastosowanego oświetlenia, systemów
ekspozycyjnych. Jest to autorska metoda doktora Marka
Borowińskiego.
Zobacz więcej http://shopdoctor.pl/audyty-visual-merchandising.html
Czas trwania audytu: 1 dzień roboczy

Konsultacja i doradztwo
biznesowe prowadzenie
dr Marek Borowiński
Shop Doctor

4000 zł

2900 zł

Proponujemy konsultację i doradztwo w zakresie: aranżacji
sklepów i konceptów sprzedażowych, psychologii sprzedaży,
koncepcji marketingowych, promocji i reklamy, komunikacji POS,
merchandisingu i visual merchandisingu, identyfikacji wizualnej,
psychologii koloru w biznesie
Czas trwania konsultacji: 1 dzień roboczy

Pakiet 100 książek
DOKTOR KOLOR
– z autorską dedykacją
doktora Marka
Borowińskiego

2400 zł
3800 zł

przesyłka
gratis

DOKTOR KOLOR, czyli barwy pieniędzy, szczęścia i seksu
Autor: dr Marek Borowiński
To praktyczny poradnik dla wszystkich poszukujących
informacji o kolorach oraz ich wpływie na nasze życie i
zachowanie.
TA KSIĄŻKA JEST DLA CIEBIE, JEŚLI:
•

Poszukujesz kolorów do swojego mieszkania, biura czy
sklepu?

•

Chcesz wiedzieć w jakich kolorach dobrze wyglądasz?

•

Chcesz wiedzieć jak psychologia koloru jest wykorzystywana
w mediach i reklamie?

Zobacz więcej na: http://shopdoctor.pl/psychologia-koloru.html

DOJAZD DO KLIENTA GRATIS!
Napisz biuro@shopdoctor.pl lub zadzwoń tel. 509 030 336 i zapytaj o najlepszy termin dla Ciebie.

