Opi ja
verkostoidu

Markkinoi tehokkaasti tapahtumissa -koulutus
Keskisuomalainen maaseudun yritys, tule hakemaan käyttövalmiit vinkit näkyvään ja
vaikuttavaan markkinointiin syksyn myyntitapahtumissa! Lisäpotkua tuloksen
tekemiseen antavat yhteistyökumppani Keski-Suomen Keittiömestarit ry ja
yrityksellesi räätälöity asiakaskysely.
Sparrauksesta hyötyvät erityisesti 10.9. Osta tilalta -päivään ja 17.–18.9. Ween Maan Wiljaa –
markkinoille osallistuvat ruokaketjun mikro- ja pk-yritykset.

Koulutuspäivät
Koulutus alkaa ti 23.8.2016. Katso aikataulu kääntöpuolelta.

Hinta
Koulutusosio A valmentaa Osta tilalta -päivään ja koulutusosio B Ween Maan Wiljaa -markkinoille. Valitse
yrityksellesi sopiva ryhmä tai hyödynnä koko koulutus ensi syksyn tai tulevien vuosien tapahtumia varten!
Osallistuminen A- tai B-ryhmään: 95 € /henkilö
Osallistuminen molempiin ryhmiin: 145 € /henkilö

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Niina Rantakari, niina.rantakari@jamk.fi, p. 040 621 3186
Ilmoittaudu suoraan Niinalle tai verkon kautta 14.8.2016 mennessä:
https://www.webropolsurveys.com/S/7BAE09EF0D7C3291.par
Seuraa koulutukseen liittyvää tiedotusta myös Aito maaseutu Keski-Suomessa sivustolta:
http://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/kikehanke

Koulutuspäivät
Molemmat ryhmät

Sparraus näyttävään ja tehokkaaseen markkinointiin tapahtumissa
Ti 23.8.2016 klo 11.00–16.00 Jyväskylä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Rajakatu 35
Saat ideoita ja ohjeita näyttävän myyntiosaston tai -tilan rakentamiseen sekä vinkkejä myyvään asiakaskohtaamiseen.
Kouluttajat: tilavisualisti Heidi Lehto, Sisustuskärpänen ja yritysvalmentaja Mika Fisk, Balentor Oy
Mukana myös Grano Oy esittelemässä tapahtumamarkkinoinnin tuotteita.

Koulutusosio A. Osta tilalta -ryhmä

Varaa oma keittiömestarisi!
To 25.8.2016 klo 18.30–21.00, Jyväskylä, Vaajakoski, Naissaaren Kahvihuone
Suunnittelet herkullisen tapahtumapäivän yhdessä Keski-Suomen Keittiömestareiden kanssa. Sovit yhteistyöstä oman
keittiömestarin kanssa, joka tulee tilallesi esittelemään, maistattamaan ja valmistamaan ruokaa lähituotteistasi.

Osta tilalta -päivän toteutus yhteistyössä Keski-Suomen Keittiömestareiden kanssa
La 10.9.2016, keittiömestari työskentelee tilalla/yrityksessä 2–5 tuntia ajalla klo 10–15
Koulutusosio B. Ween Maan Wiljaa -ryhmä

Suunnittele asiakaskysely Ween Maan Wiljaa -markkinoille kummiopiskelijan kanssa
To 8.9.2016 klo 9.00–11.00, Jyväskylä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Rajakatu 35, tila C210
Suunnittelet yritystäsi hyödyttävän asiakaskyselyn Ween Maan Wiljaa -markkinoita varten yhdessä JAMKin
opiskelijoiden kanssa, niin saat tietää, millainen markkinointi huomataan ja petraa myyntiä. Saat yrityksellesi
kummiopiskelijan, jonka työskentelee markkinapäivänä osastollasi ja toteuttaa asiakaskyselyn.

Myyntipäivä ja asiakaskysely Ween Maan Wiljaa -markkinoilla kummiopiskelijan kanssa
La 17.9. tai 18.9.2016, kummiopiskelija työskentelee yrityksen osastolla 2–6 tuntia myyntiaikana
Molemmat ryhmät
Mitä opin? Miten jatkan? – Kokemusten sekä asiakkaiden ja asiantuntijoiden palautteen läpikäynti
Ma 3.10. klo 9.30–12.30, Jyväskylä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Rajakatu 35, tila C113

Koulutuksen laajuus
Koulutus on ryhmässä tapahtuvaa monimuotokoulutusta sisältäen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja
harjoittelun tapahtumapäivänä. Koulutuksen laajuus on 1 op, josta lähiopetusta ja käytännön harjoittelua
on 12–14 tuntia.*

Järjestäjä
Koulutuksen järjestää JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu
-koulutushanke (KIKE). Hanke saa rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahastosta.
* Hankkeen rahoitus edellyttää, että koulutuskokonaisuuden laajuus on vähintään 20 x 45 min sisältäen lähiopetuksen, harjoittelun
ja itsenäisen työskentelyn. KIKE-hankkeen koulutukset täyttävät rahoituksen edellyttämän vähimmäistuntimäärän.

