
 

 

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ SOCIAL MEDIA MARKETING» 

 

Τν ζεκηλάξην πνπ εζείο θαζηεξώζαηε, μαλά θνληά ζαο κε λέα ηκήκαηα κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξωζε ζπλερώλ 
ηκεκάηωλ από ην 2014. 
Απεςθύνεηαι : 
Σε  ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεωλ ,ζηειέρε marketing , πωιήζεωλ , δηαθεκηζηηθώλ εηαηξηώλ ,ππεύζπλνπο δεκνζίωλ ζρέζεωλ  
πνπ αλαδεηνύλ λα πξνωζήζνπλ ηα πξνϊόληα ηνπο κε κηθξό θόζηνο αμηνπνηώληαο ηελ δύλακε ηωλ  κέζωλ 
θνηλωληθήο δηθηύωζεο. 
 
Σκοπόρ, είλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηε δύλακε ηωλ Μέζωλ Κνηλωληθήο Γηθηύωζεο, 
πξνθεηκέλνπ λα πξνβάινπλ θαη λα πξνωζήζνπλ, ηα πξνϊόληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 
 
Εκπαιδεςηικοί ζηόσοι 

 Να γλωξίδεη ηνπο ηξόπνπο πξνβνιήο ζην Γηαδίθηπν θαη πωο κπνξεί λα αμηνπνηήζεηο ηηο δηάθνξεο 
ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα ηηο αλάγθεο πξνώζεζεο ηωλ πξνϊόληωλ ή ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ. 

 Να θαηαλνεί ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο θαη ηηο βαζηθόηεξεο έλλνηεο & νξηζκνύο 
πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εηδηθνί. 

 Να πεξηγξάθεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηωλ Μέζωλ Κνηλωληθήο Γηθηύωζεο, ηη είλαη; πνηά είλαη; θαη πωο 
ιεηηνπξγνύλ; 

 Να ζρεδηάδεη ηελ δηθή ηνπ δηαθεκηζηηθή θακπάληα ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία. 
 Να δηαθξίλεη ηη ζα πξέπεη λα πξνζέμεη (πξηλ - κεηά) ηελ θαηαζθεπή ηεο δηθήο ηνπ ζειίδαο. 

 
Ενόηηηερ Σεμιναπίος: 

 Βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξεί κηα ηζηνζειίδα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηωλ social media. 
Αλαθνξά ζηηο βαζηθέο ηερληθέο SEO. 

 Facebook ads: Γεκηνπξγία θαη πξνώζεζε κηαο Facebook page θαη ζύλδεζε ηεο κε ηελ ηζηνζειίδα ζαο. 
Γεκηνπξγία δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο κε ζηνρεπόκελν θνηλό θαη κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο. 
Θα ρξεζηκνπνηεζεί ην εξγαιείν powereditor θαη pixel ηνπ facebook. 

 Google Advertisement: Γεκηνπξγία δηαθήκηζεο Google κε ην εξγαιείν Google adwords. Δπεμήγεζε ηωλ 
δηαζέζηκωλ ηύπωλ θακπάληαο, εύξεζε ηωλ ζωζηώλ ιέμεωλ θιεηδηώλ θαη ππνινγηζκόο ηνπ θαηάιιεινπ 
θόζηνπο αλά θιηθ(CPC). 

 Twitter: πωο ιεηηνπξγεί θαη ηη είλαη ηα hashtags. 
 Google maps θαη Foursquare: Πωο ζα εκθαλίζεηε ηελ επηρείξεζε ζαο ζην ράξηε ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ. 
 Email Newsletter: Έλαξμε θακπάληαο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (Email Newsletter). Γεκηνπξγία 

newsletter κε εκπινπηηζκέλν πεξηερόκελν html θαη ζύλδεζε ηεο κε ηελ ηζηνζειίδα ζαο. 
 SMS Marketing. Τη λα πξνζέμεηε πξηλ αγνξάζεηε θάπνηα παθέην καδηθώλ SMS θαη ηη ραξαθηεξηζηηθά 

πξέπεη λα έρεη έλα εξγαιείν SMS. 



 

 

 Γξαζηεξηόηεηεο: Κάζε θαηαξηηδόκελνο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ δηθή ηνπ 
δηαθεκηζηηθή θακπάληα. 

Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ: 
Τν θόζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 120€  αλά ζπκκεηνρή. 
Χπόνορ Διεξαγωγήο 20 ώξεο   Γεπηέξα 16/05 - Τεηάξηε 18/05 - Σάββαην 21/05 – Γεπηέξα  23/05 θαη  Τεηάξηε 25/05  
από 17:00κ.κ έωο 21:00κ.κ 
Αίηηζη κάνεηε ηλεκηπονικά εδώ: http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/259-social-media-marketing  
Χώπορ ςλοποίηζηρ:: Ιθάξνπ θαη Αξρηκήδνπο 1 Νέα Αιηθαξλαζζόο  
Ειζηγηηήρ  
Ο Γιάννηρ Λιναπδάκηρ: Απόθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Δπηζηήκεο Υπνινγηζηώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 
εξγαδόκελνο ωο πξνγξακκαηηζηήο έρεη αλαπηύμεη αξθεηά project θαη software , επίζεο έρεη αζρνιεζεί κε ην 
θνκκάηη ηνπ e-promotion  θαη απηή ηε ζηηγκή εξγάδεηαη ωο ηερληθόο ππεύζπλνο ζην Δπηκειεηήξην Ηξαθιείνπ. 
Επικοινωνία:  Πιεξνθνξίεο ζην Κ.Δ.Κ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ηξαθιείνπ Κνξωλαίνπ 9, ηει/λν 2810-302735 & 302730 
θνο Λενληαξάθεο Κπξηάθνο  email: leontarakis@katartisi.gr  θαμ 2810-227189, info@katartisi.gr από ηηο 08:00 έωο 
15:00 κ.κ. θαη αηηήζεηο ζηελ ηζηνζειίδα: www.katartisi.gr 
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