
Vital Program 

Ανάπτυξη Ψηφιακής Στρατηγικής στη 
νέα εποχή

με την εμπειρία & τη μεθοδολογία της 
ImarComms Digital



  
Date(s)

 
Time

 
Duration

 
Location

CPDs: 
20

Seminar 1 & 8 /11 
2022

09:00 - 
17:15 14 hours ATI 

seminar 14

In-House 
consultation

9/11 - 31/12
2022

(consultation 
with the 
trainer)

6 hours
Online (ZOOM) 

and/or 
face to face

6

Περιγραφή

Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 20 ωρών και θα χωριστεί σε 3 ημέρες. Οι δύο
πρώτες ημέρες με διάρκεια 7 ώρες έκαστη αποτελούν την κατάρτιση του
ιδρυματικού μέρους, ενώ η τρίτη μέρα διάρκειας 6 ωρών αποτελεί το
ενδοεπιχειρησιακό μέρος. 

Το εν λόγω πρόγραμμα θα διεξαχθεί στη Λευκωσία στο εκπαιδευτικό μας
κέντρο, Λεωφόρος Λαρνακός 22, στην Αγλαντζιά (πάνω από τα KFC). Eάν οι
συνθήκες (πανδημία ή άλλες) μας υποχρεώσουν μπορεί με ελάχιστες
διαφοροποιήσεις να διεξαχθεί με την εξ’ αποστάσεως μέθοδο-σύγχρονη μάθηση.

Στην εποχή μετά την πανδημία COVID-19, η ψηφιοποίηση αποτελεί βασική
συνιστώσα τόσο για την οικονομική ανάκαμψη όσο και για την
ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Η ψηφιοποίηση έδωσε στην
ΕΕ περαιτέρω ώθηση για την επιτάχυνση της τεχνολογικής μετάβασης, με την
ενίσχυση της ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) και την προώθηση τεχνολογιών
γενικής εφαρμογής, όπως το υπολογιστικό νέφος, οι κβαντικές τεχνολογίες και η
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων.

Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιχειρηματικό Περιβάλλον και προκλήσεις



Για να είναι οι κοινωνίες και οι οικονομίες μας έτοιμες για την ψηφιακή εποχή, η ΕΕ
έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει έναν ασφαλή ψηφιακό χώρο για τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις, ο οποίος θα είναι συμπεριληπτικός και προσβάσιμος για
όλους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες για έναν ψηφιακό
μετασχηματισμό που διαφυλάσσει τις αξίες της ΕΕ και προστατεύει τα θεμελιώδη
δικαιώματα και την ασφάλεια των πολιτών, ενώ παράλληλα ενισχύει την ψηφιακή
κυριαρχία της Ευρώπης.
Η Ευρώπη έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε ένα
βιώσιμο ψηφιακό μέλλον, με μεγαλύτερη ευημερία και επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η Επιτροπή θα επιδιώξει να μετατρέψει σε πράξη τις ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ
για το 2030 με συγκεκριμένα μέτρα:

Οι δύο αυτές μεταβάσεις λειτουργούν ως μοχλός για καινοτομίες στη μάθηση και
νέες προσεγγίσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, περιλαμβανομένου του
περιβάλλοντος της μάθησης. Αυτές οι καινοτομίες πρέπει να διασφαλίζουν
διαφάνεια και ευελιξία μεταξύ των διαφόρων μορφών και επιπέδων μάθησης
ενηλίκων.

Η ψηφιακή (καθώς και η πράσινη) μετάβαση καλούν όλες τις ηλικιακές ομάδες να
αναπτύξουν τις σχετικές δεξιότητες (αύξηση των ψηφιακών μέσων, αλφαβητισμός)
ώστε να προετοιμαστούν για να εργαστούν και να ζήσουν σε ένα ψηφιακό
περιβάλλον.

στόχοι και προβλεπόμενες πορείες
ένα ισχυρό κοινό πλαίσιο διακυβέρνησης για την παρακολούθηση της προόδου
και την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών
χαράσσοντας πολυκρατικά έργα που συνδυάζουν επενδύσεις από την ΕΕ, τα
κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο στόχος της ψηφιακής μετάβασης αποτελεί τον πυρήνα
της νέας στρατηγικής της ΕΕ που αφορά στην Εκπαίδευση ενηλίκων μέχρι το 2030.
Μαζί με την πράσινη μετάβαση η ψηφιακή μετάβαση αποτελούν σημαντικούς
στόχους και κρίνεται κρίσιμη η ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων.



Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακής Στρατηγικής Μάρκετινγκ είναι πολύπλευρο
και πολυεπίπεδο. Συμπεριλαμβάνει εργαλεία και ενέργειες διαφορετικών πρακτικών
που όλες μαζί συμπληρώνουν μία ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική μάρκετινγκ
και μπορεί να υλοποιηθεί τόσο σε επιχειρήσεις λίγων ατόμων όσο και σε μεγάλες
επιχειρήσεις.

Η διαφορά μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων είναι το βάθος γνώσης το
οποίο χρειάζεται να αποκτήσει κάποιος για το κάθε επίπεδο και το εύρος των
εργασιών τους που θα καθορίσει τις ανάγκες τους. Οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων
επιχειρήσεων πρέπει να κατανοήσουν πρώτα τα εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ
που μπορούν να αξιοποιήσουν και μετά να επιλέξουν αυτά που μπορούν να
εκμεταλλευτούν για να πετύχουν τους στόχους τους

Οι μεγάλες επιχειρήσεις, λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας τους θα
πρέπει να εμβαθύνουν σημαντικά τις γνώσεις των στελεχών τους σε κάθε ένα από
τα εργαλεία που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν για να μπορέσουν να τα εντάξουν
επιτυχώς στην στρατηγική τους. 

Μέσα από το ενδοεπιχειρησιακό μέρος στο πρόγραμμα, επιτυγχάνεται η κατάλληλη
καθοδήγηση που έχει ανάγκη ο κάθε οργανισμός, ανάλογα με το μέγεθος και το
τομέα δράσης του. 

Το Πρόγραμμα

Στόχοι

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των καταρτιζομένων σε ένα
ολοκληρωμένο και πρωτοποριακό Πλαίσιο Ανάπτυξης Ψηφιακής Στρατηγικής
Μάρκετινγκ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις φάσεις του
προωθητικού κύκλου (Λανσάρισμα, Branding, Διαφήμιση, Πωλήσεις, Έρευνα
Αγοράς, Στόχευση Κοινού, Διαδραστικότητα,  κλπ). 



Να αναπτύσσουν την Μεθοδολογία Ανάπτυξης Ψηφιακής Στρατηγικής
Μάρκετινγκ
Να ανακαλύψουν τις κύριες ψηφιακές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η
επιχείρηση
Να επιλύουν προβλήματα τα οποία εμποδίζουν την πρόοδο της στρατηγικής
τους
Να σχεδιάζουν μελλοντικούς στόχους για την επιχείρηση / προϊόντα &
υπηρεσίες τους
Να επιλέγουν αποτελεσματικούς τρόπους δημιουργίας εκστρατειών &
πωλήσεων
Να εφαρμόζουν αποτελεσματικές ενέργειες ψηφιακού marketing
Να υπολογίζουν τις χρηματοοικονομικές ανάγκες της υλοποίησης της
στρατηγικής  τους
Να εφαρμόζουν τις νέες μεθόδους & εργαλεία ψηφιακής προβολής &
προώθησης
Να υλοποιούν σύγχρονες τεχνικές ψηφιακού μάρκετινγκ & διαδικτυακών
πωλήσεων
Να εφαρμόζουν αποτελεσματικές ενέργειες ψηφιακού μάρκετινγκ 
Να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικές προκλήσεις

Στόχοι Ιδρυματικού μέρους

Στόχοι ενδοεπιχειρησιακού μέρους

Να συντάσσουν Διαγνωστική Μελέτη για την επιχείρηση τους
Να επιλέγουν μελλοντικούς επιχειρηματικούς στόχους για την επιχείρηση τους
Να αναπτύσσουν ψηφιακή στρατηγική μάρκετινγκ για την επιχείρηση τους
Να επιλέγουν και εφαρμόζουν κατάλληλες ενέργειες & εργαλεία ψηφιακού
Marketing για την επιχείρηση τους
Να αναλύουν αποτελέσματα εκστρατειών και να βελτιώνουν την στρατηγική
τους
Να εφαρμόζουν μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική μάρκετινγκ



Ποιος πρέπει να το 
παρακολουθήσει; 

Ιδιοκτήτες ενεργά ασχολούμενοι με την επιχείρηση
Γενικοί Διευθυντές

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων,
που καλύπτουν τις προϋποθέσεις ένταξης (να είναι εργοδοτούμενοι στην
επιχείρησή τους). 

Συνεπώς όσοι συμμετέχουν, θα πρέπει να καλύπτουν μια από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:

Διευθυντές ή Υπεύθυνοι σε Διευθύνσεις ή Τμήματα με ευθύνες σχετικές με
την ανάπτυξη της επιχείρησης, όπως ενδεικτικά: 

Υπεύθυνοι Ανάπτυξης
Υπεύθυνοι Πωλήσεων
 Υπεύθυνοι ΨηφιακούΜάρκετινγκ 
 Υπεύθυνοι Μάρκετινγκ
 Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχέσεων 

και ανάλογες μονάδες, όπως ονομάζονται ανά επιχείρηση.

Θεματικοί Τομείς

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Διεύθυνση Διαχείρισης Πωλήσεων
Διεύθυνση/ Διαχείριση Marketing
Γενικές Αρχές Διαχείρισης Ψηφιακού Μάρκετινγκ
Διεύθυνση Διαχείρισης Μεθοδολογιών
Ψηφιακές Γνώσεις & Δεξιότητες Χρηστών

Η Μεθοδολογία Ανάπτυξης Ψηφιακής Στρατηγικής Μάρκετινγκ έχει δοκιμαστεί
σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και σε διαφορετικούς τομείς όπως Εμπόριο,
Βιομηχανία και Υπηρεσίες.



BONUS

Μετά το τέλος του συνολικού εκπαιδευτικού προγράμματος θα δοθεί

Πιστοποιητικό Κατάρτισης στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με

επιτυχία το πρόγραμμα. Η απόδοση του Πιστοποιητικού θα γίνει κατά την

ολοκλήρωση του Ενδοεπιχειρησιακού μέρους. 

Τιμολόγηση & Γλώσσα

Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η κατάρτιση και θα δοθούν οι σημειώσεις
είναι η Ελληνική. Όπου υπάρχουν όροι θα αποδίδονται και στα Ελληνικά και στα
Αγγλικά, τόσο κατά την εκπαίδευση όσο και στις σημειώσεις. Το υλικό για
δυνατότητα περαιτέρω μελέτης που θα προταθεί, θα είναι κυρίως στην Αγγλική
γλώσσα.

Γλώσσα

Τιμολόγηση
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ ως ζωτικής
σημασίας και ως εκ τούτου το κόστος συμμετοχής των € 1.700 ανά άτομο
χρηματοδοτείται 100% (χωρίς ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε € 323 ανά συμμετοχή).
Κάθε οργανισμός δικαιούται μέχρι 3 συμμετέχοντα στελέχη. 

Ο ΦΠΑ υπολογίζεται με βάση το αρχικό κόστος του σεμιναρίου καθώς δεν
επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.
Οι αναγραφόμενες δαπάνες αφορούν δικαιούχους επιχορήγησης.

Σημειώνεται ότι το κόστος του ΦΠΑ επιστρέφεται στους συμμετέχοντες
φορείς.



Σύντομo Βιογραφικό 
Εκπαιδευτή 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί
μας στο (+357) 22 253601 ή μέσω email στο info@atiseminar.com. 

Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε αυτούς τους συνδέσμους για περισσότερες
πληροφορίες https://bit.ly/3SuYHZu και για Εγγραφή https://bit.ly/3BFu1yE .

Ο Περικλής Έλληνας είναι ο Ιδρυτής και
Διευθύνων Σύμβουλος της ImarComms - της πρώτης
εταιρείας που εξειδικεύεται ολοκληρωτικά στον
τομέα του Interactive Marketing στην Κύπρο.
Θεωρείται ανάμεσα στους πρωτοπόρους του
Internet Marketing με εμπειρία πέραν των 20 χρόνων
σε Κύπρο και Αμερική. 

Έχει δημιουργήσει το πρώτο διαδραστικό εργαλείο μέτρησης online αγορών και
διαδραστικής συμπεριφοράς σε συστηματική βάση - The I Report. Επίσης
απονεμήθηκε το διεθνούς εμβέλειας Marketing Excellence Award για την
καλύτερη διαδραστική εκστρατεία της χρονιάς. Ο Περικλής Έλληνας ήταν από το
2006 ο Εμπνευστής και Διευθυντής του διεθνούς τμήματος διαδραστικής
επικοινωνίας OgilvyOne Worldwide στην Κύπρο και ανάμεσα στους πρώτους
εφαρμοστές διαδραστικών εκστρατειών διαφήμισης και επικοινωνίας στο
διαδίκτυο. Είναι διεθνής συνεργάτης και εγκεκριμένος εκπαιδευτής του Digital
Marketing Institute προσφέροντας τα διεθνής εμβέλειας προγράμματα και
διπλώματα του στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Έχει δουλέψει για εκατοντάδες
Brands δημιουργώντας τη ψηφιακή τους στρατηγική, μάρκετινγκ και επικοινωνία
τα τελευταία 22 χρόνια σε Κύπρο και εξωτερικό. 


