ZG£OSZENIE
UCZESTNICTWA

Wype³niony dokument przeœlij faksem: (61) 847 11 35
lub mailem: szkolenia@semantika.pl

WEBINAR
Grafika informacyjna w promocji administracji publicznej KROK PO KROKU!
Jak stworzyæ idealny post w mediach spo³ecznoœciowych
12 wrzeœnia 2018 r. • 9.30–12.00 • miejsce z dostêpem do komputera
PROGRAM SZKOLENIA:

Niniejszym zg³aszamy udzia³ nastêpuj¹cych osób:

?
Piêæ powodów, dla których warto korzystaæ z infografik

w komunikacji z mieszkañcami, turystami oraz inwestorami

1.
Imiê i nazwisko uczestnika

?
Dla urzêdnika. Jak przygotowaæ najlepszy post do

okreœlonych potrzeb odbiorców KROK PO KROKU

E-mail uczestnika

?
Z czego sk³ada siê dobry post? U¿yteczna infografika

Nr telefonu uczestnika

ciekawy content W JEDNYM
?
Jak trudny, urzêdowy jêzyk zmieniæ w ³atw¹ i przystêpn¹

2.
Imiê i nazwisko uczestnika

treœæ?
?
Jakie zabiegi stylistyczne tworz¹ atrakcyjne posty

E-mail uczestnika

o ochronie œrodowiska?
Nr telefonu uczestnika

?
Jak z pomoc¹ czytelnej infografiki dotrzeæ do osób

bezrobotnych?
?
Jakim postem zachêciæ do korzystania z urz¹dzeñ

3.
Imiê i nazwisko uczestnika

sportowych oraz terenów rekreacyjnych?
?
Infografiki marketingowe. Jak zamieniæ urzêdowe

dokumenty na dynamiczne obrazy oraz spójne
komunikaty?

E-mail uczestnika
Nr telefonu uczestnika

?
Dobór uk³adu, palety barw do treœci posta o pomocy

FIRMA/INSTYTUCJA

spo³ecznej i bezpieczeñstwie publicznym.

OSOBA FIZYCZNA

?
Lista sprawdzonych narzêdzi i darmowych aplikacji

do tworzenia infografik, grafik i niestandardowych
noœników informacji.
?
W jaki sposób wykorzystaæ potêgê s³owa pisanego

w komunikacji w social media – wstêp do real time
marketingu i tworzenia virali.
?
Jakie treœci anga¿uj¹ interesariuszy w internecie?

Nazwa
Adres
Kod pocztowy

Miejscowoœæ

NIP
Telefon

Faks

ÆWICZENIA PRAKTYCZNE POD OKIEM PRELEGENTA:
tworzenie infografiki KROK PO KROKU
przygotowanie anga¿uj¹cych treœci

TERMIN SZKOLENIA ONLINE
12 wrzeœnia 2018 r.
KOSZT UDZIA£U:
Webinarium: 199 z³ netto/uczestnika
Webinarium + pó³roczna prenumerata
Marketing w Urzêdzie: 249 z³ netto/uczestnika
Zwolnienie z podatku VAT przysùuguje podmiotom publicznym lub podmiotom, które dysponujà
funduszami pochodzàcymi w co najmniej 70% ze úrodków publicznych i finansujà z nich szkolenia
swoich pracowników. Ýeby skorzystaã ze zwolnienia, naleýy wypeùniã wypeùniã odpowiednie pole
na stronie szkolenia.

UWAGI

Regulamin uczestnictwa:
Po przes³aniu niniejszego zg³oszenia otrzymaj¹ Pañstwo potwierdzenie przyjêcia. Faktura
VAT zostanie wysùana po szkoleniu na adres mailowy podany w zamówieniu. Rezygnacji
z uczestnictwa dokonaæ mo¿na wy³¹cznie w formie pisemnej najpóŸniej w terminie 5 dni
roboczych przed terminem szkolenia. Niedotrzymanie powy¿szych warunków skutkuje
obci¹¿eniem zamawiaj¹cego pe³nymi kosztami udzia³u w szkoleniu. Grupa Wydawnicza
Semantika zastrzega sobie mo¿liwoœæ odwo³ania lub zmiany terminu szkolenia. Zmiana
mo¿e nast¹piæ na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku odwo³ania
szkolenia Grupa Wydawnicza Semantika dokona zwrotu wp³aconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni roboczych. Rabaty: 5% przy zg³oszeniu 2 i 3 osób, 10% przy
zg³oszeniu powy¿ej 3 osób.

data

Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz
w celach marketingowych dla Grupa Wydawnicza Semantika zgodnie z ustaw¹ z 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych oraz ustaw¹ z 18.07.2002 r. o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹.
Jeýeli nie ýyczycie sobie Pañstwo otrzymywania wiadomoúci faksem, prosimy o odesùanie niniejszej wiadomoúci wraz
z numerem faksu na numer 61 847 11 35.

piecz¹tka

zg³aszaj¹cy

