
Ανάπτυξη Εταιρικής Εικόνας στο Διαδίκτυο (E-branding) & 

Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) 

 

Ανάγκη κατάρτισης: 

Ο κόσμος των Social Media και γενικότερα του Digital Marketing εξελίσσεται ραγδαία, θέτο-

ντας νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις. Αξιοποιώντας σωστά όλες αυτές τις τεχνολογικές 

καινοτομίες, η κάθε επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό το πελατολόγιο και 

να αυξήσει τις πωλήσεις της αφού θα ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.  

Τα δυνατά Brands τα οποία εξασφαλίζουν μακροχρόνια εταιρική κερδοφόρα ανάπτυξη δεν 

κτίζονται τυχαία αλλά είναι αποτέλεσμα συστηματικού και δημιουργικού σχεδιασμού. Δηλα-

δή, ένα προϊόν χωρίς τη στήριξη ενός δυνατού brand είναι ένα απλό commodity. Αντιθέτως, 

ένα ισχυρό brand έχει τεράστια προστιθέμενη αξία.   

Είναι πλέον σημαντικές οι γνώσεις και οι δεξιότητες για τη δημιουργία «Θορύβου» (buzz) γύ-

ρω από το όνομα της εταιρίας καθότι συμβάλει στην γνωστοποίηση της εταιρίας στα διάφο-

ρα διαδικτυακά κανάλια επικοινωνίας.  

Μια σωστή δομημένη επικοινωνιακή στρατηγική  συμβάλει στον αποτελεσματικό τρόπο δια-

χείρισης και απάντησης στα θετικά και αρνητικά σχόλια πελατών, και η μετατροπή δυσαρε-

στημένου πελάτη σε υποστηρικτή του Brand της εταιρίας.   

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γενικούς διευθυντές μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διευθυντές 

marketing ή πωλήσεων, λειτουργούς τμήματος marketing και λειτουργούς διαχειρισης κσι  

ενημέρωσης σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (social media management) μιας εταιρίας, οι 

οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν περεταίρω γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της ανά-

πτυξης εταιρικής εικόνας στο διαδίκτυο, online reputation και ψηφιακό marketing (digital 

marketing). 

Διάρκεια Κατάρτισης: 14 ώρες 

Χώρος Διεξαγωγής:  

Κεντρικά Γραφεία G.S. Europractices Ltd, 

Προδρόμου και Ρόδου Γωνία 51, 2063- Στρόβολος,  

Λευκωσία. 

Για πληροφορίες και δηλώσεις 

συμμετοχής: 

Ιστοσελίδα: 

www.gseuropractices.com 

Τηλέφωνο: 22 353220 

Email:   

seminars@europractices.com 

Για να εγγραφείτε μέσω διαδι-

κτύου κάντε κλικ εδώ! 

Κόστος / Συμμετέχοντα: 

€112 + €66.50 ΦΠΑ * =  

€178,50 

*Το Φ.Π.Α υπολογίζεται με 

βάση το αρχικό κόστος του 

σεμιναρίου (το οποίο 

ανέρχεται στα €350/άτομο) 

καθώς δεν επιχορηγείται από 

την ΑνΑΔ. Σημειώνεται ότι το 

ΦΠΑ θα σας επιστραφεί από 

τo Tμήμα Φορολογίας.  

Το ύψος του ποσού που 

επιχορηγείται από την ΑνΑΔ 

ανέρχεται στα €238. 

Ημερομηνίες: 

 27/6/2018  

 04/7/2018 

 11/7/2018 

  18/7/2018 

κάθε ΤETAΡΤΗ   

Ώρες: 16:00-19:30 

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


Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν γνώσεις και δεξιότητες 

στα ακόλουθα θέματα: 

 Ανάπτυξη μιας ενιαίας στρατηγικής μέσω των social media για την παρουσία και την 

προώθηση της εταιρίας στο διαδίκτυο και για την προσέλκυση περισσότερων πελα-

τών. 

 Αποτελεσματική διαχείριση της εταιρικής ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικών δικτύων 

με σκοπό την δημιουργία εμπιστοσύνης στους πιθανούς πελάτες και την περαιτέρω 

ανάπτυξη της εταιρικής εικόνας (online brand). 

 Αποτελεσματική κατάταξη της ιστοσελίδας στη μηχανή αναζήτησης Google 

 Σωστός προγραμματισμός και διαχείριση του περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα 

(Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram). 

 Μέθοδοι δημιουργίας, ανάπτυξης, διαχείρισης και βελτιστοποίησης του περιεχομένου 

της διαδικτυακής παρουσίας της εταιρίας (content marketing) για όλα τα μέσα ψηφι-

ακής επικοινωνίας. 

 Στρατηγικές για τη δημιουργία «θορύβου» γύρω από το όνομα της εταιρίας, με την 

χρήση των διαδικτυακών καναλιών επικοινωνίας. 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπανιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email mar-

keting campaigns). 

 Στρατηγικές για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και δημιουργία online υποστηρι-

κτών. 

 Στρατηγική διαχείριση κρίσεων στην περίπτωση που η εταιρία γίνει δέκτης αρνητικών 

μηνυμάτων από χρήστες του διαδικτύου. 

 Τεχνικές SEO (Search Engine Optimisation) για αποτελεσματική κατάταξη της εταιρι-

κής ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης, π.χ Google.  

Σελ. 2 

Ο Εκπαιδευτής:  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

Ο Παναγιώτης Κυριάκου έχει μία τεράστια επαγγελματική εμπειρία.  Tα 

τελευταία 15 χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στους  τομείς της παρο-

χής επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και, τη διδασκαλία και 

την κατάρτιση. Εξειδικεύται στο marketing, τοe-business και την τεχνο-

λογία. 

Έχει λάβει πιστοποίηση από την Google, τη Microsoft και άλλους κορυφαίους παγκόσμιους 

οργανισμούς, ως ειδικός στο Email Marketing, Social Media, SEO, Analytics και άλλες online 

cloud τεχνολογίες. Είναι επίσης μέλος του Microsoft Partner Research Panel (MSPRP) που 

παρέχει σκέψεις και συμβουλές σε θέματα της βιομηχανίας στη διοικητική ομάδα της Mi-

crosoft . 

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 Πα-

ναγιώτης παρουσίασε σεμινάρια για το Marketing και τις Πωλήσεις για το Ινστιτούτο Τραπεζι-

κών Σπουδών (Κύπρος) και το Κέντρο Παραγωγικότητας της Κύπρου. 

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων. 

Δηλώστε Συμμετοχή Τώρα!!! 

https://goo.gl/forms/PFS0UySA1d0CcokC3


Τι είπαν γι’αυτό το σεμινάριο: 

 

«Το σεμινάριο το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, πολύ πλούσιο σε πληροφορίες, πολύ χρήσιμο. 

Υπήρχε πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και ο εκπαιδευτής μας ήταν επαγγελματίας με πλή-

ρη γνώση του αντικειμένου και εξαιρετική μεταδοτικότητα. Σωστός χειρισμός του χρόνου. 

Πιστεύω ότι έχω επωφεληθεί και μάθει πολλά.», Αναστασία Παπανικολάου 

 

«Πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο, πολύ καλός και ενημερωμένος εκπαιδευτής. Πολύ καλή διορ-

γάνωση και άρτιοι χώροι. Επαγγελματική προσέγγιση από όλα τα μέλη της ομάδας.»,       

Αλέξανδρος Αλεξόπουλος 

 

«Το σεμινάριο ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ο εκπαιδευτής είχε παρουσιάσει με απλά λόγια τις 

διάφορες ενότητες σε όσους δεν έχουν ασχοληθεί με το marketing στο παρελθόν και ιδιαί-

τερα με τη εφαρμογή των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στην υλοποίηση της στρατηγικής 

marketing. Έχω αποκομίσει πολλές πληροφορίες. Θα επιθυμούσα περισσότερες ώρες για 

εξάσκηση. Ευχαριστώ την εταιρεία G.S. Eurpractices για τη διοργάνωση του σεμιναρίου.», 

Καλλιόπη Αβραάμ 

 

“I found this course very useful. Real ‘value for money’”,  Charilaos Stavrakis Ltd 

 

“A course, simple and straight forwards. Especially if you are at a beginner level it will help 

you a lot. Thank you!”, CITC LTD 

 

“Digital Marketing course at G.S. Europractices was a very informative course covering all 

aspects of digital marketing. Imperative for all businesses to have a solid presence at so-

cial media. Our trainer, Mr. Kyriacou, explained all in detail with very interesting contact 

and videos. Looking forward to put all knowledge into practice and see results. Definitely 

worth attending by all.”, Chronos Travel Ltd 

 

«Γενικά ικανοποιητικό επίπεδο για κάποιο που θέλει να κάνει μία εισαγωγή στο marketing.», 

China Spice Group of Restaurants 

 

 

Σελ. 3 

http://www.charilaosstavrakis.com/
http://cyprustattooconvention.com/
http://www.chronostravel.com/
https://chinaspice.com.cy/


 

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

