[Ide írhat]

NYESZE AKADÉMIA
„Bevezetés

az online marketing világába”

Marketing workshop nem csak iskolavezetőknek

2016. március 4., péntek
Jelentkezési határidő: 2016. február 26.

Részletes tematika:
Weboldal és analitika
Milyen egy jó weboldal? - Jelenlegi trendek és elvárások, az üzleti célok
érvényesítése.
Hogyan tervezzük meg a weboldalunkat? - A tervezés folyamata addig, hogy már
csak egy designer és egy programozó kelljen a megvalósításhoz.
Milyen egy jó landing page? - Tippek és lehetőségek a jó kampány érkezési oldal
kialakítására.
Hogyan és mit mérjünk a weboldalunkon? - A Google Analytics, a Search Consol
és egyéb mérési eszközök rövid bemutatása.
Mit kezdjünk a mérési eredményekkel? - Alapvető analitikai kérdések.
Közösségi média - Facebook és blog
Mire épül a közösségi média kommunikáció? - A szóbeszéd marketing röviden.
Mi ez a Facebook valójában? - Rövid áttekintése a Facebooknak: mire való és mire
vigyázzunk.
Milyen a jó Facebook jelenlét? - Kommunikáció a Facebook-on konkrét példákkal.
Mi mérhető a Facebook-on? - A Facebook statisztika értelmezése.
Kell nekünk blog? - Az üzleti blogokról röviden.
Hirdetések és email
Mik az üzleti céljaim? - El kell dönteni, eladni akarok vagy előbb brandet építek.
Mit lehet használni? - A lehetséges hirdetési megoldások felsorolása.
Hol hirdessek? - Sales House-ok, hirdetési hálózatok, Google, ETARGET, Facebook
stb.
Mit hirdessek? - Kampánytervezés: az ötlettől a megrendelésig.
Milyen eredményt várjak? - Mérőszámok, mérési módok, konverziók és elvárható
eredmények.
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A workshopot vezeti: BERÉNYI KONRÁD (Onlinemarketing.hu)
Időbeosztás:
10:00 - 10:15
10:15 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 16:00

regisztráció
workshop
szünet
workshop
ebédszünet
workshop
kötetlen beszélgetés a trénerrel

Helyszín: Atalanta Nyelvoktatási Központ, 1083 Bp. Jázmin u. 10.
Részvételi díj: 12.000.-Ft/fő; a NYESZE tagiskolá(k)ban dolgozóknak 8.500.Ft/fő. (A díj napközbeni frissítőket tartalmaz, ebédet nem.)
A jelentkezéseket nyesze@t-online.hu e-mail címre várjuk a résztvevő(k)
nevének, elérhetőségének, valamint a költségviselő nevének, címének
megadásával. A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk fogadni és
visszaigazolni a szabad férőhelyek erejéig.
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