
Kutsu medialle: Aller Digitalist Smart Marketing Summit 2018
Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan tiistaina 27.3.2018 järjestettävään Aller Digitalist Smart Marketing Summit 2018
-tapahtumaan.

Aika ja paikka:

tiistai 27.3.2018

8.00 – 12.00 Tennispalatsi, Salomonkatu 15, Helsinki

13.00 – 16.15 Digitalist Groupin tilat, Arkadiankatu 2, Helsinki

Mikä:

Aller markkinointipalvelut & Digitalist yhdistävät voimansa tuottaakseen vuoden parhaan markkinoinnin tapahtuman tiistaina 27.3. klo 8.00
–16.15.

Tarkoituksena on selvittää ja kirkastaa viestinnän, markkinoinnin ja median parhaat käytännöt vuodelle 2018. Lavalla Suomen parhaat brändit
ja heidän oppinsa.

Aamupäivän esityksissä Tennispalatsissa kuullaan mm. tekoälyn vaikutuksista markkinointiin, disruptioiden tuomista haasteista
liiketoimintatavoille, miten Kesko on tehnyt tulosta sisältömarkkinoinnin avulla, miten UPM Biofuels on rakentanut suomalaisen keksinnön
tunnettuutta B2B-brändinä sekä uudesta Futures Platformin tulevaisuustutkimustyökalusta.

Key Note -puhujana esiintyy Veikkauksen Suvituuli Tuukkanen (VP, Brand and Marketing), joka kertoo, miten yhteisiä tekemisen malleja on
kehitetty 3 brändin kesken Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton yhdistyttyä vuoden 2017 alussa.

Iltapäivällä ohjelma jatkuu klo 13 Digitalist Groupin tiloissa workshopien ja roundtable-keskusteluiden muodossa. Neljässä ohjelmalinjassa
löydetään vastauksia teemoihin tulevaisuuden työyhteisö, tulevaisuuden markkinointi, vaikuttava sisältö ja marketing tech.

Katso tapahtuman koko ohjelma ja aikataulu Digitalistin sivuilta.

Medialle:

Päivän aikana on luvassa suomalaisten markkinoinnin huippuammattilaisten mielenkiintoisia puheenvuoroja, keskustelua alan ajankohtaisista
ilmiöistä ja case-esittelyitä suurilta suomalaisbrändeiltä. Uskomme näistä nousevan esiin tarinoita ja puheenaiheita, jotka kiinnostavat alan
medioita seuraavaa yleisöä. Tilaisuudessa saa kuvata vapaasti.

Tilaisuus on täyteen varattu, joten ilmoitathan mahdollisimman pian osallistumisestasi osoitteeseen viestinta@aller.fi. Takaraja
ilmoittautumiselle on perjantaina 23.3. klo 16:00.

Ilmoitathan viestissä sekä tilaisuuteen osallistuvan toimittajan että hänen edustamansa median nimen.

Tervetuloa!

Aller Median markkinointipalvelut

Aller Media Oy on innovatiivinen, moderni media- ja markkinointitalo, joka on tunnettu vahvoista brändeistään. Uskomme vapaaseen sanaan, tiedon
avoimuuteen ja vuorovaikutukseen. Aller Median ydinosaamista ovat viihde, lifestyle, digitaaliset mediakonseptit, sisältömarkkinointi ja dataliiketoiminta.
Vision ja uudistumiskyvyn ansiosta Aller Medialla on vahva markkina-asema. Allerin tunnetuimmat brändit ovat Suomi24, Seiska, Katso, Idealista, Baana,
Yksille-deittipalvelu ja All Over Press. Sen markkinointipalveluihin kuuluu journalistinen sisältömarkkinointiyksikkö Aller Ideas, markkinointiviestintätoimisto
Dingle Oy, dataa kaupallistava Data Refinery Oy ja strateginen markkinointipalveluyritys CEO Helsinki Oy. Allerin Suomen konserni työllistää noin 300
henkilöä. www.aller.fi


