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Kalendarz wydarzeń
Szkolenie - Projektowanie i produkcja publikacji info-promo
Druk i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych jest jednym z narzędzi działań
promocyjnych, które jest często wykorzystywane podczas realizacji projektów dlatego serdecznie
zapraszamy na szkolenie dotyczące projektowania i produkcji publikacji informacyjno-promocyjnych z
omówieniem praktycznych przykładów.
Szkolenie odbyło się 08 listopada br. w godzinach od 08.00 do 16.30 w Hali widowiskowo-sportowej,
ul. Śniadeckich 4 w Koszalinie.
Tematem szkolenia było omówienie procesu przygotowania opisu zamówienia na druki i materiały
promocyjne oraz kwestie związane z prawem autorskim oraz współpracą z wykonawcami.
Trener - p. Robert Wawrzeń – szkoleniowiec z wieloletnim stażem w zakresie zagadnień poligraﬁi
reklamowej oraz praktycznych aspektów prawa autorskiego w marketingu i reklamie.
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Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w ramach Działania 1.8 RPO WZ - Karlino; 28.03.2017 r.

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w ramach Działania 1.8 RPO WZ - Kołobrzeg; 13.03.2017
r. [7]
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Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w ramach Działania 1.8 RPO WZ - Koszalin; 28.02.2017 r.
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Prezentacja Urzędu Marszałkowskiego RPO WZ [13]
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Prezentacja ZIT KKBOF [15]

Konferencja ZIT KKBOF w Mielnie 15.12.2016 r. [16]

Szkolenia dla Beneﬁcjentów w ramach Działania 8.4 i 8.8. RPO WZ [17]
- prezentacja dot. szkolenia - Działanie 8.4-22.09.2016 r. [18]

- prezentacja dot. Działania 8.8-28.09.2016 r. [19]

Konferencja dla przedsiębiorców - 7.09.2016 r. : [20]
- prezentacja ZIT KKBOF [21]
- prezentacja Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego [22]
- Artykuł prasowy [23]

Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej -11-14.07.2016 r. [24]

Adres źródłowy: https://www.koszalin.pl/pl/zit/kalendarz-wydarzen
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