
داناك -متاکوهلدینگ بین المللی 
)آیتو(شرکت بین المللی ایرانگردي و جهانگردي آزادي با همکاري

:برگزار می نماید

GLOBAL PR SUMMIT 3جهانی روابط عمومیکنفرانسسومین 
1394ششم و هفتم اسفند ماه 

16:45الی 09:00ساعت 

Peraهتل Palaceاستانبولـ ترکیه
در دنیاي ارتباطاتروشنفکرانهکشف ایده هاي خالق و 
برندهاي معتبر و معروف دنیاآشنایی با رموز موفقیت

و فروشارتباطاتان، مدیرمدیر عامل هنکلشل، ویزا، رولز رویس،گل،حضور سخنرانان مطرح نظیر رئیس ارتباطات گو
بین المللیشرکتهاي بزرگ

موضوعات و محورها
 ایده هاي خالق و بدیع در راستاي مدیریت بحران و ممانعت از فرسودگی شغلیاستفاده از
القاء و تشویق مدعوین به ارتباطات و روابط عمومی آکادمیک
 شاخص نمودن استراتژي هاي خالقانه و الهام بخش
کارآمد در تجارت آینده تجربیاتوخالقیع وآشنایی با روشهاي بد
 قدیمیه هاي جدید و جایگزین نمودن آن با روشهاي ایدکشف
تمرکز روي مدیریت شهرت ـ ارتباطات بحران و رسانه هاي اجتماعی
ارائه آخرین روشهاي برقراري ارتباط و روابط عمومی
 افراد موفق در دنیاي تجارت ارتباط با برخی از موثرترین و روشنفکترین
وابط عمومی در نائل شدن به برند برتر ارتباطات و رتأثیر
 کشور مختلف شامل30علوم ارتباطات و روابط عمومی از بیش از بازاریابان و متخصصینحضور :

ترکیه ـ آذربایجان ـ گرجستان ـ امارات ـ بحرین ـ قطر ـ عربستان سعودي ـ روسیه ـ بلغارستان و صربستان
 ،آشنایی با ایده هاي رهبران برندهاي معروف نظیر هنکلP&G)Procter &Gamble(شل ، ویزا و و گوگل ،

....رولز رویس و 
 با مشارکت سخنرانان و شرکت کنندگان اطالعات تبادل بحث تعاملی و انجام

کنفرانسدبیرخانه 
عمومیجهانی روابط کنفرانسـ دبیرخانه پنجمـ طبقه14ـ پالك میرهادي شرقی ـ خیابان جویبارـ خیابان فاطمی تهران ـ میدان 

info@danac.ir: ایمیل02188948785:فکس 02188948784- 5: تلفن 
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