SOCIAL MEDIA STRATEGY
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των Social Media. Οι
εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να διακρίνουν τα social media και θα κατανοήσουν τον ρόλο τον οποίο
διαδραματίζουν στην προβολή των επιχειρήσεων και την αλληλεπίδραση τους με τα υπόλοιπα
εργαλεία του online marketing. Επίσης θα διδαχτούν τον ορθό τρόπο σχεδιασμού μιας στρατηγικής
social media.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στελέχη Marketing, Στελέχη Επιχειρήσεων, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Social media
managers,Διαχειριστές ιστοσελίδων, Επιχειρηματίες και Ελεύθερους Επαγγελματίες που διαθέτουν
ιστοσελίδα για τη προώθηση της επιχείρησης τους, Ιδιοκτήτες ιστοσελίδων, bloggers,
Μεμονωμένους χρήστες
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ









Ανάλυση των Social Media (SM), Ο ρόλος των social media στο marketing plan, Ορισμός και
Χαρακτηριστικά των SM, Είδη (κατηγορίες) και εξέλιξη των SM
Η σημασία του social media marketing για την επιχείρηση, Στατιστικά στοιχεία των SM, Τα
social media στην Ελλάδα
Στρατηγική των Social Media, Διαμόρφωση στρατηγικής, Παράγοντες από τους οποίους
εξαρτάται η στρατηγική
Σχεδιασμός social media strategy βήμα βήμα, Συμβουλές για Online επιτυχία στα SM
Public Relations και Social Media, Τα εργαλεία των Δημοσίων Σχέσεων, Η σημασία των social
media στις Δημόσιες Σχέσεις/ Reputation Management, Δελτία τύπου και social media, eΔελτία Τύπου, SMNR (social media news releases)
Τα social media στην υπηρεσία της διαχείρισης κρίσεων
Blog marketing, Δημιουργία Blog, Tips για blogs
Κινητά& Social Media, Mobile application marketing, Ησημασίακαιηχρήσητων social media
μέσωκινητών, Mobile apps για Facebook, twitter

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 8 ώρες με φυσική παρουσία και 2 εβδομάδες με e-Learning.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φυσική παρουσία και e-Learning
Η e-Learning εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση
υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι mobile friendly.
Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο
χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.
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