
3. mezinárodní vědecká konference
Marketingová komunikace a společnost

Termín a místo konání: 
13. října 2016, Kongresové centrum Vysoké školy finanční 
a správní, Estonská 500/3, Praha 10

Téma konference

www.vsfs.cz/marketingovakomunikace

Program

08:00 –09:00 Prezence účastníků
09:00–11:00 Úvítání účastníků 
 Plenární jednání I - odborné referáty
 Vystoupení hostů, partnerů / Diskuze
11:00–11:30 Coffee break
11:30–13:00 Plenární jednání II. - odborné referáty 

Vystoupení hostů, partnerů / Diskuze
13:00–14:00 Oběd
14:00–15:30 Jednání v sekcích
15:30–16:00 Coffee break 
16:00–17:30 Jednání v sekcích
18:00–20:00 Společenstí setkání - Školní klub TIM

Na plenární jednání přislíbila vystoupit řada významných
osobností zabývajících se marketingem a médii.

1. sekce (Kongresové centrum, E 007) – Nová média v marketingové komunikaci
Odborný garant: doc. Ing. Milan Kašík, CSC. – VŠFS Praha
Stav mediální krajiny 21. století pod vlivem nových médií (smart phony, tablety, iPady ad.) a technologií sociálních sítí, sdílení obsahů tiskových a 
nových médií. Vliv sociálních sítí na objektivitu informací, další aspekty a výhledy koexistence tisku s novými médii. Rozvoj mediální krajiny v ČR, 
soustředění vlastnictví médií českými investory a zároveň politiky. Kam směřují vydavatelé z hlediska výnosů a rozvoje tištěných titulů.

2. sekce (E 004) – Vliv marketingové komunikace na současnou moderní společnost
Odborní garanti: doc. Ing. Aleš Hes, CSc. - VŠFS Praha
Vlivy marketingové komunikace na současnou moderní společnost. Změny chování spotřebitelů, výrobců i obchodníků z pohledu vlivu moderních 
nástrojů marketingové komunikace. Společenské, mediální, ekonomické, právní a produkční důsledky využívání marketingu a jeho nástrojů i na 
změny spotřebitelského chování v současné společnosti. Inovace a nové trendy v marketingové komunikaci.

Pořadatel konference: 
VŠFS, Praha, Katedra marketingové komunikace 

Závazná přihláška

Partneři konference Mediální partneři

Konferenční poplatek
Československá obchodní banka, a.s.
Na příkopě 854/14, Praha 1, 115 20, Česká republika
Platba v CZK:  500233003/0300
IBAN: CZ25 0300 0000 0005 0023 3003
BIC (SWIFT ): CEKOCZPP 
Name and owner of account: VYSOKA SKOLA FINANCNI A SPRAVNI
Zpráva pro příjemce: jméno účastníka konference

Kontakt:
Vysoká škola finanční a správní, z. ú. v Praze
Katedra marketingové komunikace
Estonská 500, 101 00 Praha 10 Vršovice
Tel: +420 210088805
Mail: kvetoslava.dolejsova@vsfs.cz (CZE), jan.peterec@vsfs.cz (ENG)
ales.hes@mail.vsfs.cz 
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Odborní mediální partneři:
Faceup, MarketingMedia, Economia


