DIPLOMA IN DIGITAL MARKETING & SOCIAL MEDIA
ΣΚΟΠΟΣ
Θα μάθετε πώς να προσεγγίσετε σωστά τον αυξανόμενο πληθυσμό των χρηστών του Διαδικτύου,
αποκτώντας την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται για την εφαρμογή των νέων εργαλείων
σχεδιασμού και υλοποίησης της προβολής και της διαφήμισης μέσω του Internet και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή προβολή.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Παρέχει πρακτικές
γνώσεις, τεχνικές και ιδέες για άμεση εφαρμογή στην εργασία.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
DIGITAL MARKETING
•

Digital Content Marketing

•

SEO

•

Local SEO - Google My Business

•

E-mail Marketing

•

Google Analytics

•

Google Adwords

•

Affiliate Marketing

SOCIAL MEDIA MARKETING
•

Social Media Strategy

•

Facebook

•

Instagram

•

Pinterest

•

Linkedin

•

Twitter

•

You-Tube

•

On-Line Video Marketing

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 80 ώρες.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
•

Η Διδασκαλία γίνεται με e-learning μεθοδολογία με την υποστήριξη υπερσύγχρονης
εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι mobile friendly.

•

Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης
στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.

•

Παρέχεται πλήρης υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα.

•

Χορηγούνται αναλυτικές σημειώσεις.

•

Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά με άμεση ενημέρωση για την επίδοση του
εκπαιδευόμενου.

DIPLOMA - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Mε την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται Βεβαίωση Σπουδών ΚΔΒΜ.
Το πρόγραμμα είναι Πιστοποιημένο από την ΤÜV AUSTRIA ACADEMY (Hellas)

FUTURE BUSINESS SCHOOL
Το FUTURE BUSINESS SCHOOL είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με αδειοδότηση από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας. Προσφέρει πιστοποιημένα Diplomas και Σεμινάρια από
κορυφαίους φορείς πιστοποίησης που αναγνωρίζονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
διασφαλίζουν την αξιοπιστία μας, όπως η TUV AUSTRIA ACADEMY HELLAS του ομίλου TUV AUSTRIA
HELLAS, η ACTA -Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η UNICERT.
Συνεργασίες που ανταποκρίνονται πλήρως στις ιδιαίτερες επαγγελματικές συνθήκες της εποχής.
H 20ετής παρουσία του στο χώρο της εκπαίδευσης, η επαγγελματική συνείδηση, η κοινωνική
ευθύνη και το κύρος των στελεχών του, το καθιστούν πρώτη επιλογή των μεγαλύτερων Ιδιωτικών
και Δημόσιων εταιριών στην Ελλάδα και στην Κύπρο για την επιμόρφωση των στελεχών τους.

FUTURE BUSINESS SCHOOL
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Βασιλέως Αλεξάνδρου 41, 121 31, Περιστέρι, τηλ.: 210.5782931, fax: 210.57.63.920
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