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CURSUL ESTE PENTRU TINE

dacă
• Ești manager de marketing, de produs, de 

brand, trade manager sau specialist de 
marketing și comunicare

• Lucrezi în echipe de management (HR,
vânzări) și dorești să înțelegi în profunzime
relația dintre activitatea proprie și cea de
marketing

• Ești antreprenor care dorește să identifice noi 
idei de dezvoltare a propriei afaceri

Programul EXEC-EDU este unicul program complex de 
marketing care îți oferă nu doar informație, ci și 
expertiză practică – alături de un certificat valoros și 
acces la o comunitate de elită.

CURSUL PE SCURT

• 30 de ediții și peste 360 de absolvenţi

• 4 luni de cursuri interactive, proiecte de echipă şi 
networking

• 2 module de curs – pe care le poți accesa și 
separat 

• 2 traineri de top – experți cu experiență 
academică și practică și performanțe excepționale 

• Dublă certificare - 1 certificat ANC, de 
Manager Marketing şi 1 certificat EXEC-EDU
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BENEFICII

Îți testezi abilitățile de marketing cu ajutorul unei noi 
simulări online de marketing, de nivel internațional 
(Innovative Learning Solutions Inc - ILS)

Adopți decizii de marketing mai profitabile, deoarece ai o 
perspectivă mai clară și mai structurată asupra pieței

Construiești un plan de marketing de la A la Z, care
este adaptat situației companiei tale. Comunici și îți
validezi propriul mod de a gândi și acționa, cu ajutorul
colegilor de echipă.

Conținutul programului este adaptat la realitățile actuale, 
generate de lucrul la distanță și alte tendințe, provocări și
oportunități generate de pandemie. 
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TEME 

Modulul 1

• Ce trebuie să genereze marketerii: satisfacția sau loialitatea clienților?
• Ce trebuie să știi despre clientul actual și cel potențial pentru a elabora

strategii de marketing profitabile?
• Decizii majore: alegerea segmentelor țintă și poziționarea de brand
• Diferentierea: cum sa atragi si sa captezi atentia consumatorilor.

Customer Centric Marketing & User Experience (UX), Unique Selling
Proposition (USP).

• Date sau “insight”. Pașii pe care trebuie să îi parcurgi pentru a realiza o
cercetare de marketing.

• Cum să dezvolți un brand puternic?
• Noi provocări în domeniul distribuției. Care este prețul potrivit?
• Instrumentele comunicării de marketing.
• Omnichannel marketing. De ce ”Life Journey” a devenit mai importanta

decat ”Customer Journey”?
• Secretele succesului în Content Marketing. Influencer Marketing.

Modulul 2. 

• Dezvoltarea abilităților de marketing. Simularea online Strategic 
Marketing.
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Dr. Carmen Bălan este unul dintre cei mai reputaţi experţi în
domeniul marketingului, în calitate de profesor, cercetător şi
consultant. A realizat cursuri adaptate de marketing şi vânzări şi
a oferit consultanţă strategică pentru mari companii din cele
mai diverse sectoare. A participat la programe de pregătire la
Harvard Business School (SUA), Chartered Institute of Marketing
(Marea Britanie), Wirtschaftsuniversitat (Austria). Este
coautoare a peste 20 de cărți de specialitate publicate în țară și
străinătate , a publicat peste 90 de articole şi a participat la
realizarea a peste 30 de cercetări de marketing.

Adrian Munteanu, EMBA, cu o experiență de peste 15 ani într-o
agenție de advertising în top 5 pe piața locală, Adrian este
antreprenor, manager, consultant EMBA ASEBUSS și ”lifelong
learner”. A participat la construcția mai multor campanii de
marketing și vânzari pentru top 3 companii multinaționale din
aproape toate industriile (Retail, IT&C, FMCG, Pharma, Finance,
Agriculture etc.).

Prof. Dr.
Carmen Bălan

(coordonator program)

Adrian Munteanu
EMBA

ECHIPA DE EXPERȚI
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TESTIMONIALE

Experienţa hands-on, definirea clară
a zonei dintre nevoi şi oportunităţi,
viziunea fresh a celor mai noi tendinţe 
din domeniu sunt tot atâtea motive 
pentru ca un marketer să aleagă acest 
curs. Cursul are o abordare pragmatică, 
tratând situaţii întâlnite în diverse 
companii, cu studii de caz actuale şi într-
o atmosferă degajată, antrenantă şi 
productivă.

Cătălina Neacşu
Event Marketing Manager – Rompetrol

Cursul are avantajul de a prezenta 
fundamentele marketingului, prin 
noţiuni teoretice bine structurate,
aplicaţii practice şi studii de caz într-
o abordare actuală, pliată pe situaţii 
reale, ce se regăsesc atât în pieţele 
locale cât şi cele globale.

!”

Anca Nachiu
Brand Manager - Arctic

Am început acest curs cu foarte puțin
entuziasm. Am considerat că nu pot fi
lucruri noi pe care le pot afla.
Surpriza a venit după prima sesiune.
De atunci am conștientizat că,
indiferent cât de mult ai lucra în
domeniu, modalitatea de prezentare
a informațiilor din sesiunile de curs te
determină să reevaluezi modalitatea
prin care ai facut marketing până
atunci.
Laura Mirela Tudor
Product Manager - GTS Solution
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CERTIFICAT FINAL

În urma absolvirii programului, vei
primi un certificat ANC de Manager 
Marketing și un certificat EXEC-EDU, 
recunoscut în comunitatea de afaceri
din România.

INVESTIŢIE

Curs: 790 EUR *
Taxa examen: 150 EUR

Poţi opta pentru participarea la toate modulele sau numai la 
o parte din ele. Examenul final se susţine doar dacă parcurgi 
întregul curs.
* Pentru cursurile autorizate de ANC nu se aplică TVA la taxa de 
înscriere, conform OG 129/2000 şi L163/2005. (numai în cazul 
participării  la toate cele 3 module).

EARLY BIRD: 10% discount pentru plata integrală 
până la 30 septembrie 2020!
Discount-uri de grup 
Discount-urile nu se cumulează

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

3 noiembrie 2020– 16 februarie 2021

• Cursuri online: o dată pe săptămână, marți, între 5.00 -
7.45 pm

• Întâlniri de echipă online, în afara programului de curs

• EXAMEN SCRIS ȘI PROIECT FINAL cu caracter practic: 16 
Februarie 2021


