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ROZPOCZĘCIE
Powitanie, podłączenie
komputerów do sieci
 (pracujemy na komputerach),
zapoznanie się.

WPROWADZENIE

Zasady funkcjonowania
osobistego i biznesowego w
mediach społecznościowych –
wprowadzenie podstawowych
pojęć i fundamentalnych zasad
działania, bez których nie można
obejść się w wirtualnym
świecie. 

LICZBY - STATYSTYKI 

Zapoznanie się z liczbami i
statystykami, które stoją za
każdym opublikowanym
zdjęciem oraz wpisem w
przestrzeni internetowej.



5 zasad prowadzenia konta
biznesowego na Facebooku –
odświeżenie informacji na
temat flagowego portalu
społecznościowego. O czym
należy pamiętać promując swój
biznes lub markę osobistą, jak
sprawić, by fani uczestniczyli w
realny sposób w
funkcjonowaniu fanpage’a.
Wskazanie najczęściej
popełnianych błędów, które
negatywnie wpływają na
działanie inwestycji. 

FACEBOOK

Dodatkowo cenne wskazówki
dotyczące sposobu
publikowania wszelkich treści w
przyjazny i ciekawy dla
internautów sposób

INSTAGRAM

Informacje te zmienią
spojrzenie uczestników
szkolenia na social media.
Dzięki nim stanie się jasne, jak
odnaleźć klientów na wszelkich
portalach społecznościowych
oraz jak najlepiej się z nimi
komunikować. W Internecie
można odszukać każdą grupę
społeczną – my wskazujemy,
jak to zrobić.

Potęga zdjęcia - wykorzystanie
fotografii reklamowej w
portalach społecznościowych,
lokowanie produktów na
zdjęciach w ciekawy i
nienachalny sposób, cenne
wskazówki dotyczące
publikowania: zamieszczania
opisów, hashtagów i innych
znaczników, które zwiększą
zasięg zamieszczonego posta.
Case study, które odniosły
sukces.

SNAPCHAT

Najbardziej efektywne 10
sekund – jak krótki materiał
wideo oraz zdjęcie mogą
przyczynić się do zbudowania
relacji z potencjalnymi
klientami, nowoczesna forma
brandingu za pośrednictwem
aplikacji mobilnej. 



Określenie grupy docelowej,
która w największym stopniu
korzysta z aplikacji. Wskazówki
dotyczące kreatywnego
publikowania materiałów
zdjęciowych/wideo, case study –
przedstawienie
niekonwencjonalnych metod,
ciekawych kanałów.

Potęga obrazka – określenie
potencjału medium, które
świetnie nadaje się do
budowania pozytywnego
wizerunku marki – lifestyle,
sposób na nieinwazyjną i spójną
reklamę za pośrednictwem
zdjęć. Pinterest a grupy
docelowe – na kim warto się
skupić i do kogo można dotrzeć
w najbardziej efektywny sposób.
Przytoczone zostaną kampanie
zakończone sukcesem. 

PINTEREST

TWITTER
Jak tworzyć wpisy na Twitterze –
język, zwroty i specyfika portalu,
możliwości powiązania go z
innymi mediami
społecznościowymi, opisanie 

potencjału reklamowego
medium. Podane zostaną konta
warte obserwowania oraz
wskazane prawidłowo
przeprowadzone strategie
marketingowe. 

Personal branding w świecie
biznesu – Informacje na temat
pozyskiwania kontaktów
biznesowych za pomocą portalu
społecznościowego, specyfika
kontaktu oraz budowanie relacji.
Cenne wskazówki i porady -
gotowe do zastosowania w
praktyce.

LINKEDIN

COMBO
Poznaj sprawdzone modele
obecności na wielu platformach
społecznościowych
jednocześnie. Podane zostaną
wskazówki dotyczące łączenia
mediów społecznościowych,
zamieszczania wpisów lub
linków do nich. 

PANEL OTWARTY

Dyskusja, pytania i odpowiedzi
od uczestników szkolenia.



MAGDALENA PAWŁOWSKA
- marketer, przedsiębiorca. Specjalizuje się w kampaniach
e-marketingowych Product Launch oraz Social Media.
Jest pasjonatką nowych technologii, które wykorzystuje w
sekwencjach sprzedaży on-line. Założycielka oraz CEO INSOURCE
Marketing Agency, która będąc od 5 lat na rynku rozwija
przedsiębiorstwa świadcząc usługi z zakresu digital marketingu w
Polsce i zagranicą.
Magdalena jako ekspert digital marketingu swoich mentorów ma w
USA i od nich uczy się najświeższych strategii, które dostosowuje
na rynek polski.
Część studiów, na stypendium studenckim, odbyła za oceanem na
Lock Haven University of Pennsylvania PA, USA.
Pełni publiczną funkcję Vice-Prezydent Rady Regionalnej Izby
Gospodarczej Pomorza, gdzie z przyjemnością doradza firmom w
digital marketingu. 



ORGANIZATOR
Social Media Now jest agencją wyróżnioną przez Facebooka na
stronie prezentującej najlepsze kampanie z całego świata.

Naszą specjalizacją są kampanie reklamowe na Facebooku oraz
innych serwisach społecznościowych, których celem jest
osiągnięcie wymiernych, mierzalnych efektów biznesowych.
mediów społecznościowych, w zakresie działań nastawionych na
mierzalny efekt.

ZGŁOSZENIA
na http://wstep.socialmedianow.pl/
lub szkolenia@socialmedianow.pl


