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między digital a offline, desktop a mobile

9 Kręte ścieżki konsumenta, czyli AIDA is dead

13 Nie masz środków na marketing? Dziesięć rozwiązań,  
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PRAWO DLA MARKETERA
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warto sobie zadać?
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68 Eksperci w ogniu pytań

WIDEO W MARKETINGU
74 Jak wylansować projekt wideo online od A do Z?

MOBILE MARKETING
77 Dziewięć sposobów na promocję aplikacji mobilnej

80 Kupowanie w mobile – co musisz wiedzieć o zwyczajach 
zakupowych Twoich użytkowników?
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82 Nowe goni stare. Preferencje konsumentów w kontakcie 
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CASE STUDY
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INTERVIEW
87 What is marketing? – an interview with seth godin, author 
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