ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

FACEBOOK MARKETING

Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως, με χρήση της πλατφόρμας
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διαθέτει το dp studies

Κάντε πελάτες μέσα από το Facebook!
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους θέλουν να επενδύσουν στο Facebook, για να θέσουν σε εφαρμογή μια ολοκληρωμένη
στρατηγική marketing που θα τους επιτρέψει να προωθήσουν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους, να δημιουργήσουν
προσαρμοσμένα κοινά και να κάνουν αποδοτικές διαφημίσεις με όλα τα εργαλεία και τις τεχνικές που μας δίνει το Facebook.
Ο στόχος είναι να κερδίσουμε πελάτες μέσα από το Facebook και όχι μόνο like!
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Το σεμινάριο είναι κατάλληλο για:

 Ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελματίες
 Στελέχη επιχειρήσεων ή διαφημιστικών εταιρειών oι οποίοι θέλουν να:
 Μάθουν όλα τα εργαλεία του Facebook
 Εξειδικευτούν στις διαφημίσεις
 Συνδέσουν το Facebook με άλλα κανάλια digital marketing (messenger, instagram, email κ.α.)
 Ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Facebook business
 Γνωρίζουν τι μπορούν να υλοποιήσουν ενδοεταιρικά και τι πρέπει να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες
 Υπεύθυνους Marketing μεσαίων και μεγάλων εταιρειών
 Υπεύθυνους ηλεκτρονικού εμπορίου και e-marketing
 Όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν μία νέα καριέρα ως Internet Advertisers

ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1ο ΜΕΡΟΣ


Εισαγωγή – Τελευταίες Εξελίξεις στο Facebook Marketing
Τι είναι το Facebook marketing, σε τι διαφέρει από τις άλλες μορφές online προώθησης και διαφήμισης και γιατί δεν
μπορούμε να το αγνοήσουμε. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί πως αξιοποιείται Facebook Marketing στις Επιχειρήσεις.



Δουλεύοντας αποτελεσματικά με το Facebook





















Η επικοινωνία άλλαξε! Για πάντα!: Από το ATL-BTL στην εποχή του Paid – Owned – Earned & The Social Media
Marketing Funnel (πώς να λειτουργούμε στην ψηφιακή εποχή)
Πως δημιουργούμε περιεχόμενο και πως αναπτύσσουμε το δικό μας δίκτυο παρουσίας στο Facebook (βασικά &
συμπληρωματικά κανάλια περιεχομένου)
Be there 24/7/365! - Πώς να είμαστε εκεί κάθε φορά που το κοινό μας ζητάει.
Προφίλ – Groups – Σελίδες: Πως χρησιμοποιούνται και τα τρία είδη για την προώθηση των υπηρεσιών ή των
προϊόντων μας
Γιατί πρέπει να φτιάξουμε επαγγελματική σελίδα (page)
Fans + Followers – Πως αυξάνουμε τα like, τις αλληλεπιδράσεις της σελίδας μας και πως δημιουργούμε
αφοσιωμένο κοινό
Τι είναι τα οργανικά αποτελέσματα και πως τα αυξάνουμε
Γιατί είναι αναγκαίο να τρέξουμε διαφημίσεις στο Facebook
Οι βασικές μορφές Διαφήμισης στο Facebook
O Business Manager στο Facebook
Ads Manager (Διαχείριση Διαφημίσεων)
Ad Campaign (Η δομή μιας καμπάνιας)
Αd Sets (Διαφημιστικά Σύνολα)
To "δημιουργικό" κομμάτι μιας Διαφήμισης (τίτλος, εικόνες, κείμενα, κλπ.)
Πως φτιάχνουμε μια Διαφήμιση βήμα προς βήμα και τι πρέπει να προσέξουμε
Τα μυστικά της τέλειας διαφήμισης
The power of Insights: (η δύναμη των στατιστικών)
Το Εργαλείο Audience Insight
Μετρήσεις αποτελεσματικότητας & πώς μελετάμε τα στοιχεία για να επιτύχουμε στόχους και κάνουμε
αποτελεσματικότερη την παρουσία μας.
Ad Campaigns με υψηλό ROI (απόδοση της επένδυσης)
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2ο ΜΕΡΟΣ


Facebook Advanced Marketing


















Ακτινογραφία και στρατηγική μιας OnLine καμπάνιας. Τεχνικές για να «αγοράσουμε» οικονομικά το κοινό μας
και πώς να εντοπίσουμε εν δυνάμει κοινά μας χωρίς να σπαταλήσουμε πολλά χρήματα
Facebook Pixel – Που χρησιμεύει και πως το εγκαθιστούμε στην σελίδα μας
Custom Audience (Προσαρμοσμένο Κοινό)
Πως δημιουργούμε προσαρμοσμένα κοινά – Πραγματικά Παραδείγματα
Lookalike Audience (Παρόμοιο Κοινό)
Πως Δημιουργούμε παρόμοια κοινά με βάση τα δικά μας προσαρμοσμένα κοινά και πως μπορούμε να τα
χρησιμοποιήσουμε
Πως διαφημιζόμαστε σε προσαρμοσμένα ή παρόμοια κοινά
Remarketing – Ti είναι και πως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε
Στρατηγικές Remarketing
Advanced Είδη Διαφημίσεων
 Διαφημίσεις με εφαρμογή Άμεσης Εμπειρίας:
 Dynamic Ads
 Catalog Ads
 Διαφημίσεις Messenger
 Lead Ads
 Διαφημίσεις Δημοσιεύσεων Σελίδας (πρώην Power Editor)
ΑΒ Split Test
Συνδυασμός Facebook με email marketing, messenger ή instagram
Καλές πρακτικές Χρήσης του Facebook για επαναλαμβανόμενες & πρόσθετες πωλήσεις
Τι επιλέγω τελικά (Organic growth vs paid results)
Facebook & GDPR – Τι άλλαξε στο Facebook μετά την εφαρμογή του νόμου για τα Προσωπικά Δεδομένα – Τι
πρέπει να προσέξουμε
Σύνοψη

ΠΑΡΟΧΕΣ





Σημειώσεις της ύλης που θα παρουσιαστεί
Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Χρηματοδότηση έως και 100% από το ΛΑΕΚ (για επιχειρήσεις)
Δωρεάν Υποστήριξη μετά την λήξη του σεμιναρίου για βοήθεια και συμβουλές

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Σας δίνεται η δυνατότητα με την χρησιμοποίηση της εξειδικευμένης πλατφόρμας σύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης
(e-learning) που διαθέτει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος dp studies, να παρακολουθήσετε το σεμινάριο από τον χώρο σας.
Συγκεκριμένα συνδέεστε με την αίθουσα του σεμιναρίου και παρακολουθείτε το σεμινάριο σαν να βρίσκεστε στην τάξη.
Με την πλατφόρμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης έχετε την δυνατότητα:








Να παρακολουθείτε τον καθηγητή με κάμερα
Να ακούτε την φωνή του πολύ καθαρά
Να βλέπετε την οθόνη του υπολογιστή με τον οποίο κάνει την παρουσίαση του μαθήματος
Να συνδέστε με τον διαδραστικό πίνακα και να βλέπετε καθαρά αυτό που γράφει ο καθηγητής
Να παίρνετε ηλεκτρονικά τις σημειώσεις
Να παρακολουθήσετε ξανά το μάθημα αφού όλα τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα καταγράφονται

Τηλεφωνήστε μας για περισσότερες πληροφορίες ...
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Ακόμα και αν δεν μπορέσετε να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως την ώρα που αυτό
διεξάγεται, μπορείτε να απευθυνθείτε στον εκπαιδευτικό όμιλο dp studies και να σας δώσουμε τη δυνατότητα να το
παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένο. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή όλα τα σεμινάρια μας καταγράφονται μέσω της
πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διαθέτουμε. Επικοινωνήστε με το dp studies και θα σας στείλουμε κωδικό στο
email, σας ώστε να το παρακολουθήσετε όποτε το θελήσετε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Δημήτρης Παπαματθαιάκης
Διευθυντής Σπουδών Εκπαιδευτικού Ομίλου dp studies – Επιστήμονας Πληροφορικής – Απόφοιτος Τμήματος Επιστήμης
Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
dp studies – Κεντρικό Κτίριο
Κορωναίου 4 (έναντι Eurobank)
71 201
Τηλ. 2810-24.00.24
Fax: 2810-313.625
Email: dpstudies@gmail.com
Web: http://www.dpstudies.gr
http://www.facebook.com/dpstudies

https://plus.google.com/+dpstudies

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή του επόμενου σεμιναρίου

«Facebook Marketing» ανατρέξτε στην

ιστοσελίδα του dp studies : http://www.dpstudies.gr

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 130€ (από 200€)
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 95€
Για Επιχειρήσεις : Χρηματοδότηση έως και 100% από το ΛΑΕΚ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για να κάνετε την εγγραφή σας στο σεμινάριο θα πρέπει να το εξοφλήσετε πριν από την Διεξαγωγή του.
Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους:
1.

Με κατάθεση στον λογαριασμό του dp studies στην τράπεζα με στοιχεία:
Τράπεζα: Eurobank
Δικαιούχος: Εκπαιδευτικός Όμιλος dp studies Ε.Ε.
Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0276.25.0200674123
ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR6702602760000250200674123
Μόλις πραγματοποιήσετε την κατάθεση, αποστείλετε το καταθετήριο με email στο dpstudies@gmail.com και
τηλεφωνήστε στο dp studies (2810.24.00.24, 2810.313.603) ώστε να επιβεβαιώσετε ότι έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή
σας.

2.
3.

Επιτόπου στα γραφεία μας με μετρητά
Επιτόπου στα γραφεία μας με Χρεωστική/Πιστωτική Κάρτα

Πληροφορίες για όλα τα άλλα επαγγελματικά σεμινάρια του dp studies μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα:

www.dpstudies.gr
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