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Operator înscris sub nr. 36338 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal. 

Tematica: 
 
- Creativitate şi planificare în publicitatea instituțională;  
- Strategia de publicitate instituțională în social media; 
- Rolul imaginii în comunicare;  
- Comunicarea de brand – strategii neconvenţionale;  
- Rolul rețelelor social – media în promovarea instituțională 
- Analiza și evaluarea site-ului www.ugal.ro și a conturilor instituționale pe rețelele sociale.  
- Rolul și importanța comunicării în instituțiile publice. 
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