Professional Diploma in Business-Marketing &
Digital Marketing - Πιστοποιημένο από την
TUV AUSTRIA ACADEMY (HELLAS)
ΣΚΟΠΟΣ
Το πρόγραμμα έχει σκοπό την κατανόηση των βασικών λειτουργιών του Marketing και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
εκείνων που απαιτούνται από τα σύγχρονα στελέχη Marketing. Παράλληλα παρέχει την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται
για την εφαρμογή των νέων εργαλείων σχεδιασμού και υλοποίησης της προβολής και της διαφήμισης της επιχείρησης μέσω
του Internet και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Είναι ιδανικό για εργαζόμενους και επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενισχύσουν
τις ικανότητες και δεξιότητές τους στο επαγγελματικό τους περιβάλλον έχοντας ως στόχο την επαγγελματική ανέλιξη, την
αλλαγή καριέρας ή και την ενδυνάμωση της παρούσας θέσης τους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Business - Marketing
MARKETING

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MANAGEMENT

CHANGE MANAGEMENT

CONFLICT MANAGEMENT
TIME & STRESS MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Internet Marketing
DIGITAL CONTENT MARKETING
INTERNET ADVERTISING – GOOGLE ADWORDS
SEO
EMAIL MARKETING
INTERNET STATISTICS – GOOGLE ANALYTICS
AFFILIATE MARKETING
VIDEO MARKETING

Social Media Marketing
SOCIAL MEDIA STRATEGY

FACEBOOK – FACEBOOK ADS & STATISTICS

GOOGLE+ & YOUTUBE – YOUTUBE ADVERTISING - HOOTSUITE

TWITTER - LINKEDIN - INSTAGRAM - PINTEREST : Management & Advertising

Με την ολοκλήρωση του Diploma θα γίνει 2ωρη παρουσίαση του Workshop Social Media &
Internet Marketing των σπουδαστών, με χρήση όλων των "εργαλείων" που έχουν
χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του Diploma.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ DIPLOMA
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 235 ώρες διδασκαλίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι Πιστοποιημένο από την ΤÜV AUSTRIA ACADEMY (Hellas)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η Διδασκαλία γίνεται με φυσική παρουσία και με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής
πλατφόρμας, η οποία είναι προσβάσιμη ακόμη και από tablet ή smartphone

ΠΑΡΟΧΕΣ







Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
Πλούσιο υλικό ανά μάθημα που γίνεται συνεχώς update
Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων
Τα videos καθιστούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μια εξαιρετική επιλογή, γιατί αφομοιώνετε τις
γνώσεις καλύτερα
Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών
Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή σας με άμεση ενημέρωση για
την επίδοσή σας & επισήμανση τυχόν λανθασμένων απαντήσεων

Δείτε ένα intro clip του τρόπου λειτουργίας της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
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