
 

 

Zveme Vás na manažerské setkání – Současné výzvy digitálního světa 

 
 
Vážení obchodní partneři a přátelé, 
 
Dnešní svět se dynamicky mění a přináší nám nové výzvy v přístupu k interakci se 
zákazníkem. Manažeři marketingu, prodeje a služeb čelí otázkám týkajících se 
efektivity jejich prodejních sil, marketingové strategie a dostupnosti dat v terénu. 
 

Jak překážky a možnosti digitálního světa vyřešili naši zákazníci? 
 
Přijměte prosím pozvánku na manažerské setkání, které se uskuteční ve středu 
23. května od 9:00 hodin v neotřelých konferenčních prostorách Garden Green 
Hotelu. 
 
Cílem našeho setkání je sdílet s Vámi příběhy našich zákazníků jako SIKO, Sharjah 
Cooperative Society, Saudská Keramika a jejích osvědčené postupy založené na 
úspěšně provedených projektech digitální transformace v oblasti řešení vztahů se 
zákazníky. 
 
Přínosy  nasazení řešení  SAP Hybris Cloud for Customer (zdroj Forrester)  

 Zvýšení produktivity prodejních týmů o 35% 

 Zkrácení času na generování prognóz a reportů na polovinu  

 Snížení nákladů na IT a na integraci o 28% 

 
Tímto bychom Vás rádi na setkání co nejsrdečněji pozvali. Pevně věříme, že 
vybraná témata a projekty budou pro Vás inspirací a společně s našimi hosty 
vytvoříme konstruktivní prostředí na zodpovězení Vašich otázek. 
 
Konference je určena nejen pro společnosti, které již využívají řešení SAP, ale i pro 
společnosti, které hledají efektivní informační systém pro péči o zákazníky. 
 

Těšíme se s Vámi na viděnou. 
 
S přátelským pozdravem za tým con4PAS 
Lenka Benedíková | Sales & Marketing Specialist | con4PAS, a.s. 

Detaily konference 
 
Datum Středa 23. května 2018 

Čas 09:00 – 13:00 

Místo Garden Green Hotel 
Fügnerovo nám. 1865/4 
120 00 Praha 2 

Parkování V okolí hotelu jsou modré 
parkovací zóny. 

Omezené parkovací místa 
v hotelu – nutná rezervace 
předem. 

 

 
Agenda 9.00 Registrace 

9.30 Digitální 
transformace a SAP – situace 
dnes a zítra 

10.00 Typický proces od 
marketingového přístupu ke 
skutečnému prodeji 

11.00 Řízení poprodejních 
služeb – jak udržet zákazníky 
spokojené a Vaše data na 
jednom místě 

11.45 Proč zvažovat řešení 
SAP? 

12.30 Závěr 

  

   
 

©2018 con4PAS 

           

https://www.hotelgreengarden.cz/poloha.htm
http://www.con4pas.cz/
http://www.con4pas.cz/
http://www.con4pas.cz/skoleni-a-seminare/soucasne-vyzvy-digitalniho-sveta/
http://www.con4pas.cz/skoleni-a-seminare/soucasne-vyzvy-digitalniho-sveta/
http://www.con4pas.com/SAP-Recognized-Expertise
http://www.con4pas.com/SAP-Silver-Partner-Profile
http://www.linkedin.com/company/con4pas-s-r-o-
http://www.youtube.com/c/con4PASasPraha
https://www.google.com/+con4PASasPraha
https://www.facebook.com/con4PAS
http://twitter.com/#!/@con4pas

