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Петнаеста јубиларна конференција о електронској трговини и електронском
пословању "Е-трговина 2015", највећи домаћи скуп у овој области, одржаће се од
22. до 24. априла у Конгресној сали Велике терасе на Палићу.
Конференција је посвећена популаризацији електронског пословања у Србији,
намењена је пословним људима који су заинтересовани да се информишу о
савременим достигнућима у овој области, и могућностима за њихову примену у
нашој земљи.
Скуп представља место окупљања домаћих и иностраних стручњака из ове области
са циљем да учесницима скупа (предузетницима, менаџерима, информатичарима, и
свима који желе да унапреде своје пословање) омогући анализу тренутног стања,
као и да укаже на могуће правце даљег развоја електронског пословања.
Што се тиче програма с обзиром да су пријаве за учеснике и предаваче још увек у
току, организатор још увек није саопштио програм, али очекује се да ће се то
десити до 13. априла. Оно што је извесно је да ће бити свечано отворена у среду,
22. априла у 12 часова.
Од тема које ће се појавити на овогодишњој Е-трговини издвојили бисмо
предавања о улози пошта у електронској трговини, причу о гифт и лоyалтy
програмима, предавање од унапређењу онлине пословања са структуираним
оквиром дигиталног маркетинга и аналитичким алатима, затим предавање о
предности увођења електронских фактура у свакодневно пословање и наравно
незаобилазна тема о значају друштвених мрежа у процесу планирања и спровођења
маркетинг кампања.
Два предавања одржаће и представници из Министарства трговине, туризма и
телекомуникација - теме ће бити заштита потрошача на Интернету, а говориће се и
променама које доноси нови Закон о електронском пословању.
Као што и традиција налаже и ове године биће одржани бројне дискусије и
радионице као што су "Оптимизација конверзија - Како унапредити ефекте веб
сајта његовом оптимизацијом", "Како успешно промовисати е-продавницу искуства из Србије и региона", "Како наплатити посећеност сајта" и "Како да
повратити инвестиције у оглашавање".
Као и сваке године у циљу афирмације успешних домаћих искустава у развоју епословања биће додељена признања за допринос развоју електронског пословања у
Србији, "Е-трговина АWАРД", за најуспешније пројекте у овој области.

