SCOALA IAA
Fondata in anul 2006, Scoala IAA
este cel mai complex program de
pregătire profesională, destinat
tuturor celor ce lucrează în
industria de marketing şi
comunicare.

Prima structură de formaţie
academică din România patronată de
o organizaţie profesională, premiată
la Congresul Mondial IAA cu
distincţia de „Best Practice”,
recunoscută şi acreditată de către
IAA Educational Programs.

MISIUNE
sa fim un motor de crestere ce transforma vieti, cariere si
companii in povesti de succes prin cunostinte, experiente
si exemple de bune practici din domeniul marcomm, livrate
de cei mai buni practicieni la standarde internationale.

VIZIUNE
fiecare poveste de succes din
marcomm-ul romanesc sa fie
generata de catre un absolvent al
Scolii IAA.

VALORI
pasiune, pragmatism, adaptabilitate
la nevoile si exigentele pietei, si
dezvoltare continua

#SCOALA IAA
Lansare

Modul / tip MBA

2007

Fundamentals of Marketing & Communication

Editii derulate

Absolventi

17

284

4

60

1

32

9

156

(pentru junior < 3 ani experienta)

2008

Strategic Marketing & Communication
(pentru mid manageri 3-7 ani experienta)

2013

Leadership in Marketing & Communication
(pentru top manageri >7 ani experienta)

2014

Digital Marketing & Communication

2019

Media Strategy & Planning

MODULUL MEDIA
STRATEGY & PLANNING

New! MODULUL MEDIA
STRATEGY & PLANNING
 Se adreseaza juniorilor cu maxim 3 ani experienta in roluri
de media in toate cele trei tipuri de companii: client, agentii si
medii/publisher
 Pe parcursul celor 14 zile de curs se pune accentul pe o
intelegere pragmatic si robusta a conceptelor si practicilor de
media.
 Cursurile se desfasoara vinerea si sambata, din 2 in 2
saptamani, in intervalul 9.00-18.00
 Pentru a absolvi, participantii vor fi evaluati pe parcurs si vor
trebui sa pregateasca o lucrare individuala de absolvire.

STRUCTURA MODULULUI MEDIA
2 zile

1 zi

1 zi

INTRO &
MARKETING
BASICS

MEDIA STRATGEY
INTRO & BASICS

INTRO IN
EVALUAREA MEDIA

Cine te va indruma?

Cine te va indruma?

Cine te va indruma?

Alexandra Dimitriu/ Managing Director

Arina Ureche /Director General BRAT

Mihai Trandafir/ Managing Director

Publicis Groupe Media Bucharest

Universal McCann Romania

Alexandra Dimitriu/ Managing
Director Publicis Groupe Media Bucharest

Stefan Teodorescu / Marketing
Strategy & Capability Director Ursus

Ce inveti?
Rolul omului de media, structura agentie si
specializari
Campanii demarate din insighturi de media si
depășirea granițelor tradiționale
Instrumente folosite în industie (intro)
Introducere in marketing: analiza concurenței,
strategie, dezvoltare, pozitionare

Ce inveti?
Introducere în planificarea media: arta și știința selecției
vehiculelor media potrivite pentru nevoile de marketing
Obiective și strategii de media; principii pentru alegerea
unei direcții strategice potrivite
Analiza competitivă și analiza audienței

Ce inveti?
Introducere în teoria sondajelor: univers, eșantion,
marja de eroare, extrapolări
Introducere în cercetarea de piață: obiective, tipuri,
tehnici
Cercetarea media: obiective, alegerea metodologiei,
eșantionare, rată de răspuns

Obiceiuri de consum media

Metode și tehnici de analiză: colectare, control,
evaluare, ponderare, prelucrare, analiză, raportare

Bugetare

Relația dintre media și publicitate

Evaluare post achiziție

Evaluarea performanței produselor media și
indicatorii asociați

Workshop: media plan

Introducere în strategia de media

STRUCTURA MODULULUI MEDIA
2 zile
TV / VIZIUNE STRATEGICA & SOFT
SI MONITORIZARE
Cine te va indruma?

Lucia Antal/Marketing Director ProTV
Mihai Trandafir/ Managing Director Universal McCann
Romania

2 zile
EVALUAREA PERFORMANTEI
PRODUSELOR MEDIA / PRINT,
RADIO, OUTDOOR
Cine te va indruma?

Arina Ureche/Director General BRAT
& Guests

Liliana Mihailescu/Director General Kantar Media
Dragos Pinciu/Director KMA Romania

Ce inveti?


Print: evaluarea performanței publicațiilor, realizarea, evaluarea și
optimizarea unui plan de media pentru print, monitorizarea investițiilor
în publicitate (print)

Ce inveti?







Radio: evaluarea performanței stațiilor radio, realizarea, evaluarea și
optimizarea unui plan de media pentru radio, monitorizarea investițiilor
în publicitate (radio)



Outdoor: evaluarea performanței panourilor stradale, evaluarea și
optimizarea unui plan de media pentru panotaj, monitorizarea
investițiilor în publicitate (panotaj)

E-mail marketing (tools, platforms, best practices)
Mobile (behavior, utility, usage, trends)
User Experience

STRUCTURA MODULULUI MEDIA
3 zile
DIGITAL / STRATEGIE,
PLANIFICARE, EVALUARE SI
OPTIMIZARE
Cine te va indruma?

Dragos Stanca /Expert digital media & Antreprenor
& Guests
Ce inveti?

3 zile
PROIECTE SPECIALE IN MEDIA &
PLANIFICAREA CAMPANIILOR
Cine te va indruma?

Alexandra Dimitriu/ Managing Director Publicis Groupe
Media Bucharest

Mihai Trandafir/ Managing Director Universal McCann
Romania

Tendințe într-o lume dominată de duopolul Google-Facebook

Ce inveti?

Prezentarea ecosistemului local de media digitală

Context, obiceiuri de media și trenduri

Aspecte tehnice: proprietăți online și AdServere

Tipuri de proiecte speciale în TV: sponsorizare, formate si plasamente
creative, conținut scurt și evaluarea lor

Utilizatorii online din România și evoluția lor
The Conversion Funnel: tehnici de promovare online, de la crearea de
awareness la încheierea conversiei
Cercetare specifică mediului online și instrumente necesare
AdServing
Programmatic Advertising
Ecosistemele Google și Facebook

Proiecte speciale în digital: conținut, format, tehnologie
Proiecte speciale în alte media
2 zile de workshop pe un brief concret: vom trece prin întregul proces de
pregătire a campaniei și vom pune în aplicare instrumentele specifice
industriei.

CALENDAR & TAXE & INSCRIERE
MODUL MEDIA STRATEGY & PLANNING
 Perioada de desfasurare

15 martie – 8 iunie (vineri si sambata din 2 in 2
saptamani, conform calendarului atasat)

 Taxa de scolarizare
 Membrii ARMA, BRAT sau IAA
 Studenti
 Non membri ai asociatiilor ARMA, BRAT sau IAA

1,500 Euro +TVA
500 Euro +TVA
1,900 Euro + TVA

Taxa de scolarizare se poate achita integral sau in 4 transe lunare egale pe parcursul scolii. Pentru mai multi
participanti de la aceasi companie se acorda discount

 Inscrierea se face prin completarea formularului de inscriere
http://www.scoalaiaa.ro/v1/cursuri/modulul-media/formular-media/ pana la data de 1 martie
2019.

DE CE SCOALA IAA?
Este un loc unde teoria şi practica
“comunică” mai bine decât oriunde
Disciplinele, cunostinţe, metode de predare sunt
bazate pe experienţa profesorilor si pe realitatea
industriei din România.
Ne ghidam după principiul “experiental learning” - nicio
noţiune teoretică nu rămane netestată sau verificată de
el prin studii de caz sau experimente practice desprinse
din realitatea imediată.

DE CE SCOALA IAA?
Este comunitatea celor mai buni profesionişti
în marketing şi comunicare din România.
Profesorii şi studenţii sunt selectaţi cu grijă.

Profesorii atât după criterii strict profesionale şi academice cât şi
după criterii umane, de relaţionare cu publicul.
Modul de testare al candidaţilor este de asemenea riguros pentru că
odată ce finalizează cursurile noastre, de ei va depinde soarta multor
branduri de valoare, locale şi internaţionale, iar noi constientizăm şi ne
asumăm responsabilitea şi rolul nostru în formarea lor.

DE CE SCOALA IAA?
Este o investiţie rentabilă chiar şi pe
termen scurt.
Scoala IAA este o formă de training organizat foarte
accesibilă (10 euro/ora), judecând dupa numarul total al orelor
de predare efectivă.

Oferim atât companiilor cât si angajaţilor posibilitatea unui
sistem de plata în rate.

#CALENDAR 2019 #SCOALA IAA
Modul / tip MBA
MODULUL FUNDAMENTALS

Sesiune Primavara

15 martie – 6 iulie
d-line inscriere 1 martie

MODULUL MEDIA

Sesiune Toamna

13 septembrie – 9 februarie
d-line inscriere 23 august

15 martie – 8 iunie
d-line inscriere 1 martie

MODULUL DIGITAL

11 aprilie – 27 iulie
d-line inscriere 22 martie

MODULUL STRATEGIC

3 octombrie – 16 februarie
d-line inscriere 13 septembrie

13 septembrie – 9 februarie
d-line inscriere 23 august

TAXE DE SCOLARIZARE PT. MEMBRII IAA
 MODULUL FUNDAMENTALS OF MARKETING & COMMUNICATION

1,500 Euro + TVA

 MODULUL MEDIA STRATEGY & PLANNING

1,500 Euro +TVA

MODULUL DIGITAL MARKETING & COMMUNICATION

2,000 Euro +TVA

 MODULUL STRATEGIC MARKETING & COMMUNICATION

2,850 Euro +TVA





Taxa de scolarizare se poate achita integral sau in 4 transe lunare egale pe parcursul scolii. Pentru mai multi participanti de la
aceasi companie se acorda discount

ALEGETI MODULUL POTRIVIT NEVOILOR
VOASTRE SI CONTACTATI-NE PENTRU
MAI MULTE DETALII:

Laura Tampa
Director Executiv Scoala IAA
e-mail: laura.tampa@iaa.ro

telefon: 0722.362.696.

Ruxandra Radu
Coordonator Scoala IAA
e-mail: ruxandra.radu@iaa.ro
telefon: 0731.031.151.

