
Ανάγκη κατάρτισης: 

Η ιστοσελίδας σας αποτελεί τον καθρέφτη της επιχείρησης σας. Μια επιχείρηση χωρίς ιστοσελίδα είναι σαν 

ένα κατάστημα χωρίς πελάτες. Τα σημερινά δεδομένα «απαιτούν» την λειτουργία μίας καλοσχεδιασμένης 

και αποδοτικής ιστοσελίδας, η οποία θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην κερδοφορία της επιχείρησης σας. Ωστό-

σο, η αύξηση της επισκεψιμότητας και η προώθηση ιστοσελίδων είναι από τους σημαντικότερους παράγο-

ντες για μία ιστοσελίδα. Χωρίς επισκέψεις δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. 

Η ολοκληρωμένη παρουσία μίας επιχείρησης στο Διαδίκτυο είναι απαραίτητο στοιχείο για επιτυχία και κερ-

δοφορία. Σε αρκετές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις δε διατηρούν τη σωστή παρουσία στο Διαδίκτυο με απο-

τέλεσμα να μην εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που προσφέρει σήμερα το Διαδίκτυο. Από την άλλη, κάποιες 

επιχειρήσεις έχουν μία παρουσία στο διαδίκτυο χωρίς όμως να πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές 

για αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Στο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλ-

λον όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν, η χρήση του Διαδικτύου για προβολή και προώθησή 

των υπηρεσιών τους είναι κρίσιμης σημασίας. Επομένως, απαιτείται η ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσε-

ων και δεξιοτήτων για μία δομημένη και ολοκληρωμένη εικόνα στο διαδίκτυο. 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Σχεδιασμός ολοκληρωμένης παρουσίας επιχείρησης στο Διαδίκτυο» θα 

έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται με στόχο το 

σχεδιασμό και τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης και σωστής παρουσίας της επιχείρησης τους στο Διαδί-

κτυο.   

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές και υπεύθυνα στελέχη από τα τμήματα                                

πωλήσεων/ μάρκετινγκ και πληροφορικής, σε διαχειριστές εταιρικών ιστοσελίδων, και σε ιδιώτες ή επιχειρη-

ματίες  οι οποίοι θέλουν ν’ αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν 

μόνοι τους  την εταιρική τους ιστοσελίδας. 

 

Διάρκεια Κατάρτισης:  25 ώρες 

Χώρος Διεξαγωγής:  

Κεντρικά Γραφεία G.S. ‘Europractices Ltd, 

Προδρόμου και Ρόδου Γωνία 51, 2063- Στρόβολος, 

Λευκωσία. 

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ημερομηνίες: 

Τετάρτη 11/4/2018  

Τετάρτη 18/4/2018 

Τετάρτη 25/4/2018 

Τετάρτη 02/5/2018 

Τετάρτη 09/5/2018 

 Τετάρτη 16/5/2018 

Ώρες: 16:00-20:30 

Για πληροφορίες και δηλώ-

σεις συμμετοχής: 

Ιστοσελίδα: 

www.gseuropractices.com 

Τηλέφωνο: 22353220 

Email: 

seminars@europractices.com 

Για να εγγραφείτε μέσω 

διαδικτύου κάντε κλικ εδώ! 

Κόστος Συμμετέχντα: 

€200 + €118,75 ΦΠΑ * =  

€318,75 

*Το Φ.Π.Α υπολογίζεται με 

βάση το αρχικό κόστος 

του σεμιναρίου (το οποίο 

ανέρχεται στα €625/

άτομο) καθώς δεν 

επιχορηγείται από την 

ΑνΑΔ. Σημειώνεται ότι το 

ΦΠΑ θα σας επιστραφεί 

από τo Τμήμα 

Φορολογίας.  

Το ύψος του ποσού που 

επιχορηγείται από την 

ΑνΑΔ ανέρχεται στα €425. 

https://gseuropractices.com/el/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/
https://gseuropractices.com/el/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/
http://www.gseuropractices.com
mailto:seminars@europractices.com
https://goo.gl/forms/fuuxqVvuwDLYoCoq2


Στόχοι: 

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

 Αντιλαμβάνονται τα οφέλη από μια ολοκληρωμένη και σωστή Διαδικτυακή παρουσία. 

 Γνωρίζουν την μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί για το σχεδιασμό ενός ιστο-

χώρου (website). 

 Εφαρμόζουν τις καλύτερες πρακτικές σχεδιασμού και υλοποίησης σελίδων στο Διαδί-

κτυο. 

 Γνωρίζουν τι είναι το “landing page” και ποια τα χαρακτηριστικά του. 

 Εντοπίζουν τις ανάγκες της Διαδικτυακής παρουσίας της επιχείρησης τους. 

 Σχεδιάζουν τη δομή της ηλεκτρονικής παρουσίας της επιχείρησης τους με τρόπο που 

να ικανοποιεί τις ανάγκες της. 

 Επιλέγουν το κατάλληλο Διαδικτυακό όνομα για την επιχείρηση τους. 

 Ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του ιστοχώρου τους με τη χρήση Κοινωνικών Δι-

κτύων (social media). 

 Βελτιώνουν τα ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας της επιχείρηση τους και του κοινού 

τους. 

 Προσαρμόζουν τη Διαδικτυακή παρουσία της επιχείρησης τους για θέαση σε κινητές 

συσκευές . 

 Ρυθμίζουν τη σελίδα τους στο Διαδίκτυο για να παρουσιάζεται στα αποτελέσματα 

των μηχανών αναζήτησης. 
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Κύριες Ενότητες: 

 Χαρακτηριστικά και ωφέλη Διαδικτυακής Παρουσίας 

 Είδη παρουσίας στο Διαδίκτυο 

 Είδη ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

 Ανάλυση εταιρικών και επιχειρηματικών επιδιώξεων 

 Απαιτήσεις σχεδιασμού 

 Μεθοδολογία σχεδιασμού ηλεκτρονικής παρουσίας 

 Ανάπτυξη παρουσίας 

 Έλεγχος και ανατροφοδότηση 

 Μηχανές αναζήτησης 

 Βελτιστοποίηση σελίδας  

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων. 

Δηλώστε Συμμετοχή Τώρα!!! 

https://goo.gl/forms/fuuxqVvuwDLYoCoq2


Ο Εκπαιδευτής: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

 

Ο Παναγιώτης Κυριάκου έχει μία τεράστια επαγγελματική εμπειρία. 

Τα τελευταία 15 χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στους τομείς της 

παροχής επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, την διδασκα-

λία και την κατάρτιση. Εξειδικεύεται στο marketing, το e-business 

και την τεχνολογία. 

Έχει λάβει πιστοποίηση από την Google, τη Microsoft και άλλους κορυ-

φαίους παγκόσμιους οργανισμούς, ως ειδικός στο Email                      

Marketing, Social Media, SEO, Analytics και άλλες online cloud τεχνο-

λογίες. Είναι επίσης μέλος του Microsoft Partner Research Panel (MSPRP) που παρέχει σκέ-

ψεις και συμβουλές σε θέματα της βιομηχανίας και στην διοικητική ομάδα της Microsoft.  

Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύ-

πρου (ΑνΑΔ) και από εγκεκριμένο εκπαιδευτή της American Bankers Association του Αμερι-

κανικού Ινστιτούτου Τραπεζών. Εκτός από το ηλεκτρονικό εμπόριο και την τεχνολογία, ο 

Παναγιώτης παρουσίασε σεμινάρια για το Marketing και τις Πωλήσεις για το Ινστιτούτο Τρα-

πεζικών Σπουδών (Κύπρος) και το Κέντρο Παραγωγικότητας της Κύπρου. 
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Εγγύηση για την επιτυχία σας! 



 

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής  

επικοινωνήστε μαζί μας! 

Ιστοσελίδα: www.gseuropractices.com 

Τηλ.: 22 353220 

Φαξ: 22 356918 

Email: seminars@europractices.com 

Διεύθυνση:  Προδρόμου και Ρόδου Γωνία 51, 2063– Στρόβολος, Λευκωσία 

Βρείτε το χάρτη πλοήγησης εδώ! 

Facebook: https://www.facebook.com/GSEuropracticesLtd/ 

Twitter: https://twitter.com/europractices 

 

Για δηλώσεις συμμετοχής μέσω διαδικτύου κάντε κλικ εδώ! 

http://www.gseuropractices.com
mailto:seminars@europractices.com
https://gseuropractices.com/el/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/
https://www.facebook.com/GSEuropracticesLtd/
https://twitter.com/europractices
https://goo.gl/forms/9Dk6PO4uEKTy1qZo2

