
 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ DIGITAL MARKETING 

Λευκωσία: 24 & 25 Μαΐου 2019  

Διάρκεια 14 ωρών. Ώρες εκπαίδευσης: 8.30-16.30 

Ζούμε στην ψηφιακή εποχή, όπου οι  άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο 
στο διαδίκτυο για την ενημέρωση τους, την ψυχαγωγία τους αλλά και τις αγορές 
τους. Οι εταιρείες και επαγγελματίες  έχουν μια εξαιρετική ευκαιρία  να 
βελτιώσουν την φήμη τους, να προωθηθούν αποτελεσματικά και να αυξήσουν 
τις πωλήσεις τους με χαμηλού κόστους μεθόδους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 
τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία.  

Το σεμινάριο αυτό θα εφοδιάσει τους συμμετέχοντες  με όλες τις γνώσεις για 
αποτελεσματική  προβολή στο διαδίκτυο. Όσοι το παρακολουθήσουν θα 
γνωρίσουν όλα τα μέσα διαδικτυακής προβολής, θα μάθουν να τα διαχειρίζονται 
και θα μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους μέσα από το Digital Marketing. 

Μέσα από ένα συνδυασμό θεωρητικών & πρακτικών γνώσεων οι 

συμμετέχοντες θα μπορούν ανάμεσα σε άλλα να:  

• Κατανοήσουν την σημαντικότητα του PR στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

• Αναγνωρίσουν τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια πετυχημένη ιστοσελίδα και πως 
μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους 

• Κατανοήσουν πως μπορούν να ανεβάσουν την ιστοσελίδα τους στα αποτελέσματα 
των μηχανών αναζήτησης μέσα από τεχνικές S.E.O. 

• Εξασκηθούν σε  μεθόδους για τη δημιουργία πετυχημένων διαφημίσεων στα ΜΚΔ  

• Συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα για σκοπούς επαναστόχευσης (retargeting)  

• Εκπαιδευτούν για το πως λειτουργεί η διαφήμιση μέσω της Google AdWords 

• Μάθουν τι είναι και πως να χρησιμοποιούν το Content Marketing 

• Μάθουν τι είναι τα Chatbot και πως η αυτοματοποίηση αυξάνει την παραγωγικότητα 

• Εκπαιδευτούν στην δημιουργία πετυχημένων email campaigns 

 

σε συνεργασία με  

 

 

 

 

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση 

απευθύνεται σε: Διευθυντές 

και στελέχη τμημάτων 

μάρκετινγκ, Λειτουργούς 

μάρκετινγκ, Ιδιοκτήτες και 

Διευθυντές μικρών/μεσαίων  

εταιρειών, Καταστηματάρχες 

και Ελευθέρους 

επαγγελματίες 

──── 

Κόστος συμμετοχής: 

€150+ ΦΠΑ( για 

δικαιούχους 

επιχορήγησης) 

( Συνολικό κόστος €388 

+ ΦΠΑ (€73,72), η ΑνΑΔ 

επιχορηγεί €238 στους 

δικαιούχους) 

Για μη δικαιούχους 

επιχορήγησης ειδικές τιμές 

Xώρος εκπαίδευσης: ΑΤΙ, 

Λεωφ. Νίκης και Κάστορος 

1, Ακρόπολη, Λευκωσία 

Εκπαιδευτής:   

Παναγιώτης Σάκκη 

Πληροφορίες και 

δηλώσεις συμμετοχής: 

Τηλ. 22253601 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

πρέπει να έχουν τον δικό 

τους φορητό υπολογιστή 

Τελευταία μέρα δήλωσης 

συμμετοχής : 18/05/2019 

 

Περιορισμένος αριθμός 

θέσεων 

 
 


