
 

 

 

 

 

Ανάγκη Κατάρτισης: 

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

θέτοντας νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις. Αξιοποιώντας σωστά όλες αυτές τις τε-

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

πελατολόγιο της  και να αυξήσει τις πωλήσεις της αφού ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό.  

 

Οι δαπάνες για διαδικτυακή διαφήμι-

ση αυξάνονται με ταχύτατους ρυθ-

μούς  εφόσον οι μικρές επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν αυξανόμενη ζήτηση για 

διαφημιστικές υπηρεσίες στο διαδί-

κτυο για να ανταπεξέλθουν στον 

έντονο  ανταγωνισμό των μεγάλων 

εταιρειών που ξοδεύουν όλο και μεγα-

λύτερα ποσά για την διαδικτυακή 

προβολή των προϊόντων και υπηρε-

σιών τους.  Ωστόσο οι μικρές επιχει-

ρήσεις αντιμετωπίζουν πολλές προ-

κλήσεις κα δυσκολίες όσον αφορά την 

διαχείριση των διαφημιστικών διαδι-

κτυακών καμπανιών τους όπως:  

 Στον καθορισμό και επιλογή κοινού  

 Στην επιλογή στοχευμένου και σαφείς περιεχομένου μνημάτων για να είναι προσαρμοσμέ-

να σε συγκεκριμένες κατηγορίες στις οποίες απευθύνονται.  

 Στην επιλογή κατάλληλων Καναλιών  Προώθησης 

 Δεν ελέγχουν  και δεν παρακολουθούν επαρκώς τον Προϋπολογισμό και την Απόδοση  

             Επένδυσης (ROI). 
Όλα τα πιο πάνω αποτελούν το βασικό σκοπό αυτού του προγράμματος, το οποίο περι-
λαμβάνει τα πιο εξελιγμένα εργαλεία που προσφέρονται για την αποτελεσματική διαχεί-
ριση ψηφιακών εκστρατειών. Τα εργαλεία αυτά θα επεξηγηθούν και θα αναλυθούν με 

απλό και πρακτικό τρόπο στους συμμετέχοντες.  

 

 

 

 

 

 

 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:   

Κεντρικά Γραφεία G.S. Europractices Ltd      

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί, λόγω πανδημίας, μέσω της Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 

       01, 08, 15 & 22/06/22     

  

ΗΜΕΡΑ: 

 Κάθε Τετάρτη   

 

Ώρες:   17:00 —  20:30 

Διάρκεια Προγράμματος: 14 ώρες 

«Στρατηγικές Ψηφιακού  Μάρκετινγκ (E-MARKETING)                                     

& Ανάπτυξη Εταιρικής Εικόνας στο Διαδίκτυο (E-BRANDING)» 

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

Ιστοσελίδα: 

www.gseuropractices.com 

 

ΤΗΛ. 22353220  
 

Email:  

seminars@europractices.com 

 

Για να εγγραφείτε μέσω  

διαδικτύου κάντε κλικ εδώ! 

 

Κόστος Συμμετοχής Εργοδότη:  

 €114.35  

ανά συμμετέχοντα            

 

Το Φ.Π.Α υπολογίζεται             

με βάση το                          

αρχικό κόστος                 
του σεμιναρίου                                 

(το οποίο ανέρχεται στα              

€435/άτομο)                        

και είναι €82.65,                           

το οποίο                            

ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ                     

ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ                            

από το Τμήμα Φορολογίας                  

γι’ αυτό και δεν υπολογίζεται 

στο κόστος του εργοδότη 

 

 

Το ύψος του ποσού 

που επιχορηγείται 
από την ΑνΑΔ ανέρχεται 

στα €238 
 

Για μη δικαιούχους 

επιχορήγησης της ΑνΑΔ               

το κόστος ανέρχεται στα  

€250 + ΦΠΑ 

 

 

http://www.gseuropractices.com
mailto:seminars@europractices.com
https://goo.gl/4ixf3a


 

 

 

 

 

 

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 πελατών.  

• Αποτελεσματική διαχείριση της εταιρικής ιστοσελίδας και μέσων 

κοινωνικών δικτύων με σκοπό τη δημιουργία εμπιστοσύνης στους 

πιθανούς πελάτες και την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρικής Εικό-

νας (Online Brand). 

• Σωστός προγραμματισμός και διαχείριση του περιεχομένου στα κοι-

νωνικά δίκτυα (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram).  

• Μέθοδοι δημιουργίας, ανάπτυξης, διαχείρισης και βελτιστοποίησης 

του περιεχομένου της διαδικτυακής παρουσίας της Εταιρίας 

(Content   Marketing) για όλα τα μέσα ψηφιακής επικοινωνίας  

• Στρατηγικές για τη δημιουργία «Θορύβου» (Buzz) γύρω από το 

όνομα της εταιρίας, με τη χρήση των διαδικτυακών καναλιών επι-

κοινωνίας. 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπανιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου (Email Marketing campaigns). 

• Στρατηγικές για βελτίωση της ONLINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ μέσω 

της άμεσης και αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαδραστικότη-

τας  και δημιουργία online υποστηρικτών.  

• Στρατηγική διαχείριση κρίσεων στην περίπτωση που η εταιρία γίνει 

δέκτης αρνητικών μηνυμάτων από χρήστες του διαδικτύου.  

• Τεχνικές SEO (Search Engine Optimization) για αποτελεσματική κατάτα-

ξη της εταιρικής ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης Google.  

 

  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:         

Γενικούς Διευθυντές Μικρομεσαί-

ων Επιχειρήσεων, Διευθυντές Mar-

keting ή Πωλήσεων, Λειτουργούς 

Τμήματος Marketing και Λειτουρ-

γούς Διαχείρισης και Ενημέρωσης 

Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης 

(Social Media Manager) μιας            

εταιρίας, οι οποίοι επιθυμούν να         

αποκτήσουν περεταίρω γνώσεις και 

δεξιότητες στους τομείς της               

ανάπτυξης εταιρικής εικόνας στο δια-

δίκτυο, online reputation και ψηφιακό 

marketing (digital marketing).  

ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ                    

επικοινωνιακή στρατηγική                   

συμβάλλει στον αποτελεσματικό 

τρόπο διαχείρισης και απάντησης 

στα θετικά και αρνητικά σχόλια 

πελατών και η μετατροπή δυσαρε-

στημένου πελάτη σε υποστηρικτή 

του Brand της εταιρίας.   



 

 

 

 

 

 

FOLLOW US:  

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής  

επικοινωνήστε μαζί μας! 

ΤΗΛ: 22353220, 99686867 - FAX: 22356918 
 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΕΔΩ! 

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής  

επικοινωνήστε μαζί μας! 

ΤΗΛ: 22353220, 99686867 - FAX: 22356918 
 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΕΔΩ! 

http://www.gseuropractices.com/
https://twitter.com/europractices
https://www.facebook.com/GSEuropracticesLtd/
mailto:seminars@europractices.com
https://www.linkedin.com/company/71491346/admin/
https://goo.gl/4ixf3a
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://goo.gl/4ixf3a
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/

