„Chytrá nemusí být v době krize jen karanténa… „
Pozvánka na WEBINÁŘ
Obchodní a marketingové aktivity na dálku
–
chytře a efektivně i za současných ztížených podmínek

WEBINÁŘ

Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom Vás jménem advokátní kanceláře KMVS pozvali na dopolední webinář, který jsme pro Vás
připravili jako nový formát po vzoru našich „tradičních“ pracovních snídaní. Naše webináře se snažíme
maximálně prakticky zaměřit na skutečně aktuální otázky, s nimiž se na nás obracíte, a plánovat je
i v závislosti na aktuální krizový vývoj.
V kontextu omezených možností osobní interakce včetně té obchodní jsme nemohli nechat stranou téma,
jak realizovat chytře, bezpečně a levněji různé obchodní a marketingové aktivity na dálku.
K tématu: V rámci tohoto webináře se bude věnovat se specifickým zaměřením na farmaceutický trh
tomu, jak efektivně využít v mezích zákona obchodního a marketingového potenciálu mobilních
a webových aplikací pro lékaře i pacienty, mailingu, telemarketingu a dalších forem digitální komunikace,
průzkumů trhů a neintervenčních studií. Dotkneme se i často skloňované, ale stále trochu tajemné
problematiky elektronického uzavírání smluv a podepisování. Závěr webináře pak bude věnován
některým novinkám a výhledu do budoucnosti v oblasti elektronizace zdravotnictví, zejména
telemedicíny, mobilních aplikací pro lékaře i pacienty, elektronické preskripce, zdravotnických prostředků,
zásilkového výdeje léčivých přípravků aj.

Program webináře
Log-in na místo úvodu :)
Telemarketing a direct mailing vůči veřejnosti i odborníkům z pohledu regulace
reklamy, ochrany osobních údajů i elektronických komunikací
Průzkumy trhu a neintervenční studie digitálně;
Elektronická kontraktace – jak jednoduše digitalizovat smluvní agendu se
zákazníky a obchodními partnery;
Novinky a výhled do budoucnosti v oblasti telemedicíny, mHealth a eHealth,
zdravotnických prostředků, ePreskripce, zásilkového výdeje léčivých přípravků
atd.
Diskuze k dotazům
Log-out na místo závěru :)

Informace
K organizaci: Webinář bude interaktivní a bude zorganizován tak, abyste jej mohli nerušeně a ve
vysoké kvalitě přenosu obrazu i zvuku v přímém přenosu absolvovat z pohodlí Vašeho domova či
kanceláře.
Samozřejmostí je nejen to, že od nás v předstihu obdržíte před samotným webinářem unikátní
přihlašovací údaje s pokyny pro jejich použití, ale také prezentaci v elektronické podobě. V průběhu
semináře budete mít možnost, jak jste na to u nás zvyklí, pokládat dotazy přednášejícím, a to buď
přímým vstupem do přenosu, kdy Vás uslyší všichni účastníci webináře anebo prostřednictvím
společného online chatu, který poběží po celou dobu s videopřenosem.
Pro připojení k webináři nebude třeba instalovat žádný speciální program.
Pouze se s využitím zaslaných přihlašovacích údajů přihlásíte k webové stránce, kde poběží v níže uvedený čas „live stream“ interaktivní přednášky v podání našich kolegů, odborníku na slovo vzatých pro
uvedené téma.
Seminářem Vás provedou Mgr. Libor Štajer, JUDr. Antonín Valuš, Ph. D. a Mgr. Martin Cach
Datum konání:

23. dubna 2020,
10.00 – 12.30 hod

Cena:

3.200 Kč + 21 % DPH (fakturace bude provedena dle přihlášek)

Kontaktní osoba
a přihlášky:

Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz

Těšíme se na Vaši účast a především dotazy.
S úctou
Libor Štajer, Antonín Valuš a Martin Cach

