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Market View: Technology VS Human

Ακούστε την συνέντευξη από την εκπομπή του Amagi «Marketing on the GO» όπου ο Δημήτρης Καμπούκος marketing coordinator στο Hellenic Design Centre,

μας μιλάει για την ημερίδα «Technology_VS_Human». Σκοπός της ημερίδας είναι η αναζήτηση απαντήσεων σε όλα εκείνα τα ερωτήματα που εγείρονται από τη

ραγδαία αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας στη ζωή μας.
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Είναι το marketing μία
παρεξηγημένη τέχνη; Διαβάστε
τη νέα μου συνέντευξη στο
επιχειρώ!
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Επιλέξτε το σωστό
Επιχειρηματικό Μοντέλο
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Στο 100ο επεισόδιο του
Marketing in Practice, ο
καθηγητής Γιώργος Αυλωνίτης!
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