LOCAL SEO – GOOGLE MY BUSINESS
ΣΚΟΠΟΣ
Το Google My Business είναι ένα δωρεάν, εύχρηστο εργαλείο, χάρη στο οποίο επιχειρήσεις και
οργανισμοί μπορούν να διαχειρίζονται την παρουσία τους στο διαδίκτυο σε όλα τα προϊόντα
Google, όπως, μεταξύ άλλων, στην Αναζήτηση και στους Χάρτες. Μέσω της επαλήθευσης και της
επεξεργασίας των πληροφοριών της επιχείρησής σας, μπορείτε να βοηθήσετε τους πελάτες να σας
βρουν, αλλά και να τους ενημερώσετε σχετικά με την επιχείρηση.
Λειτουργεί σε συνδυασμό με την υπάρχουσα ιστοσελίδα μας, δίνοντας στην εκάστοτε επιχείρηση
Local παρουσία.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, διαφημιστές, μικρομεσαίες
επιχειρήσεις αλλά και το τμήμα μάρκετινγκ και πωλήσεων όλων των εταιριών, που θέλουν να
γνωρίσουν τις δυνατότητες του Google My Business
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Το Google My Business λειτουργεί σε συνδυασμό με την υπάρχουσα ιστοσελίδα μας, δίνοντας στην
εκάστοτε επιχείρηση Local παρουσία.


Με το Google My Business προβάλλεστε στους πιθανούς και ήδη υπάρχοντες πελάτες σας.



Οι χρήστες σας βρίσκουν ακόμα πιο εύκολα!



Οι φωτογραφίες αναδεικνύουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας!



Οι ικανοποιημένοι πελάτες σας διαφημίζουν!

Ενότητες


Τι είναι το Google My Business;



Set Up



Photos & Videos



Insights



Posts



Tips & More

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 ώρες.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


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



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.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Mε την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται Βεβαίωση Σπουδών ΚΔΒΜ.

FUTUREBUSINESSSCHOOL
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
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1
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