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Wrocław

Specjalista Social Media

Poznaj
#SocialMediaWPraktyce

Bądź tam,

gdzie są
Twoi KLIENCI!
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Wiążesz swoją przyszłość
z e-marketingiem?

Chcesz rozwijać się w tym
obszarze?

Potrzebujesz  twardej wiedzy
i całościowego spojrzenia na
poszczególne kanały social media?

Zależy Ci, żeby szkolenia miało
charakter PRAKTYCZNY i było
czymś więcej, niż inspirujący
wykład?

dla kogo szkolenie?

Spotkaj się z nami we Wrocławiu
i poznaj #SocialMediaWPraktyce!

Certyfikowane Szkolenie Specjalista
Social Media dedykujemy:

Obecnym lub przyszłym pracownikom
małych i średnich firm,  którzy chcą zdobyć
nowe kwalifikacje, w tym obszarze
i zajmować się tym profesjonalnie,

Osobom posiadającym małe lub żadne
doświadczenie w pracy w social media,

Osobom będącym nowo mianowanym specjalistą
social media,

Osobom, które oprócz innych zadań marketingowych
w firmie dostały nowe obowiązki związane
z aktywnością w social media, 

Osobom, które do tej pory prowadziły marketing
w firmach z wyłączeniem social media.
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prowadzić i rozwijać skutecznie kanały social
media na Facebooku, Instagramie, YouTubie
czy LinkedIn,

przygotować strategię działań oraz komunikacji
dla poszczególnych serwisów,

zarządzać kanałami social media oraz kreować,

planować i realizować kampanie marketingowe
w kanałach społecznościowych,

kreować content spójny z wizerunkiem
i wdrażaną strategią (tworzyć interesujące
i angażujące treści),

dlaczego warto?

Zapisz się na nasze szkolenie,

a w ciągu 5 sesji szkoleniowych
dowiesz się, jak:

koordynować wszystkie aktywności w social
media, tworzyć harmonogramy, estymacje
oczekiwanych efektów,

kontrolować działania agencji
czy podwykonawców w celu oceny ich
poziomu pracy,

przygotować proste grafiki i wideo na potrzeby
social media

realizować cele marketingowe firmy.
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W ramach Pakietu Premium zostaniesz
poproszony o wykonanie m.in.:

stawiamy
na praktykę

W programie szczególny nacisk położony jest na
aspekt praktyczny, sprawdzany przez naszych
ekspertów.

Uczestnicy muszą wykonać zadania, które
w przyszłych realiach biznesowych będą od nich
wymagane na tym stanowisku.

Pracujemy wartszatowo,

żeby pokazać, jak wykorzystać
zdobytą na szkoleniu wiedzę
i poznane narzędzia w Twojej
firmie.

Fanpage'a na Facebooku i zaangażowanie

jak największej ilości odbiorców

 Kampanii mailingowej i raportu

Scenariusza działań firmy w przypadku

kryzysu wizerunkowego  w social mediach

 Oferty firmy w oparciu o canvas propozycji wartości

 Coverphoto na Facebooka oraz grafiki

 konkursowej na Instagrama

Nagranie krótkiego video angażującego klientów

oraz potencjalnych klientów w działanie firmy

 Wykazania powiązań pomiędzy działaniami marketingowymi

 w social media firmy a zwiększeniem sprzedaży w firmie
WSPÓLNIE SPRAWDZIMY WYKONANE
PRZEZ CIEBIE ZADANIA I OMÓWIMY ICH EFEKTY!
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Program prowadzony jest przez praktyków, którzy
specjalizują się w obszarze social media i na co dzień
z sukcesem pomagają i doradzają firmom:

Strateg, trener i mówca, ekspert oswajania zmian dla organizacji

biznesowych i osób indywidualnych.

Pracowała  dla wielu znanych marek i firm (m.in. Henkel, Lyreco,

L’Oreal, Nokia, 3M). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie

managerskie zarówno w marketingu jak i sprzedaży.

Absolwentka Executive MBA, SGH oraz UW. 

W ostatnich latach pracowała wprowadzając strategię

sprzedażowo-marketingowe. Wykorzystuje LN na rzecz

pozyskiwania wartościowych kontaktów i sprzedaży w branży

B2B. Osobiście zbudowała sieć kontaktów na LN w ciągu roku

od 3000 do prawie 9000 zdobywając przez ten portal kontrakty

i możliwość współpracy z klientami.

Jej video oraz artykuły i posty osiągają rekordowe zasięgi.

To wszystko bez konieczności dodatkowej promocji, a przy

umiejętnym łączeniu działań content marketingu i sprzedaży

tradycyjnej.  Prelegentka licznych konferencji m.in. Pulsu Biznesu,

Retail Summit czy Europejskie Forum Gospodarcze.

Uwielbia e-commerce, social media i nowe technologie!

pracował zarówno po stronie Klienta, jak i agencji interaktywnej.

Doradzał m. in. Grupie Kapitałowej Neonet, Galerii

Dominikańskiej, Grupie Selena (jeden z największych

producentów piany poliuretanowej na świecie),

czy też Grupie Impel (lider w świadczeniu kompleksowych usług

outsourcingowych dla przedsiębiorstw i instytucji).

W wolnym czasie dzieli się wiedzą doświadczeniem.

Zrealizował ponad 1 700 godzin szkoleniowych dla małych,

średnich i dużych przedsiębiorstw.

Angelika
Marta

Maciej

o prowadzących

Dla nas najważniejsza
jest praktyka!

W marketingu pracuje od 10 lat jako social media manager

i konsultant strategiczny. Współpracowała m.in. z Allegro,

Otodom, PayU, Beck’s, DietBox.

Podpowiada firmom jak połączyć social media

z innymi działaniami firmy, aby tworzyły harmonijną całość

i przynosiły realne zyski. Prowadzi szkolenia dla firm

i warsztaty strategiczne. Współpracuje również z sektorem

NGO. Specjalizacja trenerska: Digital marketing, strategie

marketingowe, social media, customer experience.
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4 dni szkolenia
z e-marketingu

Możliwość otrzymania
certyfikatuPraktyczną wiedzę

i umiejętności
z zakresu e-marketingu

Wsparcie i możliwość
konsultacji 
z trenerami po szkoleniu
poprzez Slack'a

Możliwość spotkania z trójką
ekspertów uznanych
w świecie e-marketingu

Catering

Materiały eksperckie 

i przydatne narzędzia

Możliwość
pozyskania
dofinansowania 

co zyskasz?




