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 פרסום. למשרדי ותקציבאים ומוסדות תעשיה למפעלי פרסום מנהלי מכשירים אנו
 שרובם ודוברים תקציבאים ושיווק, פרסום מנהלי 280כ״ ספרנו בית הכשיר פעילותו שנות 6 במשן

בישראל. הפרסום בענף השתלבו

 היתר: בין כוללת, הלימודים תכנית
ת התפישה שיווק: שיווקי  המודרנית, ה

ה ה אסטרטגי ק טי ק ט  שוק, פילוח שיווקית, ו
 החדרת שיווק, צינורות מוצרים, מדיניות
 הישראלי, בשוק צריכה דפוסי חדשים, מוצרים

שירותים. שיווק
 לדפוס, הבאה פרסום, מסעי תכנון פרסום:

ת ביו ת, בפרסום, קריאטי  קופירייטינג, תקציבאו
 הקולנוע סרט הרדיו, תשדיר עיצוב, צילום,

ם והטלויזיה, דו ת, בניית מכירות, קי חסי תדמי  י
 הפרסום מחלקת הפרסום, משרד מבנה ציבור,

במפעל.
 השימוש מחקר, שיטות שווקים, חקר מחקר:
קת חשיפה, בסקרי ת בדי ביו  הפרסום, אפקטי
מדיה. תכנון

 חוצות, פרסום טלויזיה, רדיו, עתונות, מדיה:
 דיוור וירידים, תערוכות מכירה, נקודות קולנוע,

 חדישות. טכנולוגיות ישיר,
 תקשורת הפרסום, של פסיכולוגיה תקשורת:

 התקשורת, תהליך מילולית, תקשורת חזותית,
תעמולה

 הערכה פרסומי, שיווקי, ניתוח ארועים: ניתוח
ת ומדידת תוצאו
ת, הרצאות, הלימוד: שיטת תה תרגילי סדנאו  כי

בית. ותרגילי
 מבכירי ארויו, בוב המקצועי: המנהל

ם בישראל. הפרסומאי

 הספר בית אופיר, חזי ד״ר השיווק: פרק מרכז
ם, למנהל  העברית האוניברסיטה עסקי

ק, ישראל המחקר: פרק מרכז  מכון בעל אולייני
״שילוב״ המחקר
ר מ. הספר: בית מועצת  מנהל יו״ר, — מאו

 א. ד״ר הרץ, מנכ״ל — בהט י. תנובה. השיווק,
 אגוד מנכ״ל — ב.טאו תיא, ממנהלי - גניגר

ם ף בישראל, המפרסמי  רים מנכ״ל — א.כסי
ם, הלי— רוטנברג א. רהיטי מנ  בראל. קשר מ

ם מבכירי מורכב המרצים: סגל  המרצי
ת העברית באוניברסיטה טאו  אחרות, ובאוניברסי

ם מטובי מאי ם בארץ, הפרסו  כלליים, מנהלי
ם גדולי של פרסום ומנהלי שיווק מנהלי  המפעלי

ת סדו המו בארץ. ו
מי תואר קבלה: תנאי קד קבלה ועדת ואישור א

מודים מו הלי קיי ת ת באולם י  אגוד של ההרצאו
ם,  בין בשבוע פעמיים ת״א 95 אלנבי המפרסמי

 .20:00 — 16.30 השעות
ם משך מודי  חדשים. 7 — הלי
ם שנת מודי  1989 באוקטובר 29ב־ תיפתח הלי

 השעות בין ,200931 והרשמה:טלפון פרטים
שמה .17:00 — 12:00 ם ההר תיי  31ב־ תס

.1989 באוגוסט,

ת מספר * מו קו מ * מוגבל ה


