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SZKOLENIE

Dobry FANPAGE URZÆDOWY, czyli FACEBOOK
jako podstawowe narzædzie promocji w 2019 roku!
dedykujemy dzia³om promocji i marketingu w jednostkach administracji publicznej ze wzglêdu na szereg
zmian i nowoœci oraz rosn¹cy trend na to, by FACEBOOK sta³ siê wspó³czesnym informatorem
i fundamentalnym ³¹cznikiem miêdzy jednostkà administracji publicznej, a mieszkañcami, inwestorami
czy turystami.

Na szkoleniu dowiedz¹ siê Pañstwo m.in.:
Jak w dobie mediów spo³ecznoœciowych urz¹d powinien komunikowaæ siê
z mieszkañcami?
Jak prowadziæ komunikacjê na Facebooku, która bêdzie najbardziej
zasiêgowa?
Jak pozyskiwaæ mieszkañców oraz inwestorów, by utrzymywaæ ich
zainteresowanie?
Jakie rodzaje postów bêd¹ anga¿owaæ w 2019 roku?
W jaki sposób targetowaæ treœci na Facebooku pod konkretnego odbiorcê?
Jak unikn¹æ internetowego hejtu i trollingu?
Z jakich darmowych narzêdzi do tworzenia grafik i filmów korzystaæ?
Nowoœci na Facebooku, które pomog¹ w komunikacji urzêdu w 2019 roku.

TERMIN WARSZTATÓW:

26 lutego 2019 r., WARSZAWA

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce szkolenia:

www.szkolenia.marketingwurzedzie.pl
Organizator szkolenia: Grupa Wydawnicza Semantika Sp. z o.o.

Za³¹cznik: szczegó³owy program warsztatów wraz z formularzem zg³oszenia

ZG£OSZENIE
UCZESTNICTWA

Masz pytania? Zadzwoñ: 696 591 020
Wype³niony dokument przeœlij faksem: (61) 847 11 35 lub mailem: szkolenia@semantika.pl

DOBRY FANPAGE URZÆDOWY,
CZYLI FACEBOOK JAKO PODSTAWOWE NARZÊDZIE PROMOCJI W 2019 ROKU
26 lutego 2019 r. | WARSZAWA
www.szkolenia.marketingwurzedzie.pl

PROGRAM SZKOLENIA:

Niniejszym zg³aszamy udzia³ nastêpuj¹cych osób:

I CZÊŒÆ – FACEBOOK 2019
Facebook jako skuteczne narzêdzie social media
?
Facebook na tle innych platform i facebook w liczbach
?
Dlaczego urz¹d powinien byæ na facebooku w 2019 roku
?
Facebook w strategii social media
?
Trendy i nowoœci na facebooku, które warto œledziæ

1.
Imiê i nazwisko uczestnika
E-mail uczestnika
Nr telefonu uczestnika

II CZÊŒÆ – URZÊDOWY FANPAGE
Tworzenie komunikatów urzêdu na facebooku
?
Treœci, które przyci¹gaj¹ uwagê, jak urz¹d powinien
komunikowaæ siê wykorzystuj¹c bezp³atne narzêdzia facebooka
?
Kalendarz postów. Jak zaplanowaæ dzia³ania facebooku
Budowanie zasiêgów
?
Algorytm na facebooku, czyli jak sprawiæ, aby posty wyœwietla³y
siê u¿ytkownikom
?
Co robiæ ¿eby docieraæ do szerokiej grupy odbiorców? Dzia³ania
bezp³atne
Promocja fanpage'a
?
Jak zwiêkszyæ liczbê fanów? Bezp³atne i p³atne dzia³ania
Kryzysy w social media – jak im przeciwdzia³aæ

2.
Imiê i nazwisko uczestnika
E-mail uczestnika
Nr telefonu uczestnika

3.
Imiê i nazwisko uczestnika
E-mail uczestnika
Nr telefonu uczestnika

FIRMA/INSTYTUCJA

OSOBA FIZYCZNA

III CZÊŒÆ – ÆWICZENIA PRAKTYCZNE
?
Stworzenie strategii komunikacji na facebooku za pomoc¹

mapy semantycznej i harmonogramu

IV CZÊŒÆ – NARZÊDZIOWNIA
Narzêdzia facebooka krok po kroku
?
Business facebook manager, statystyki grupy odbiorców,
Creator studio itd.
Tworzenie zdjêæ i filmów na facebooka
?
Gdzie szukaæ bezp³atnych zdjêæ i filmów, które legalnie mo¿na
pobieraæ
?
Bezp³atne narzêdzia do edycji filmów i zdjêæ na facebooka

Nazwa
Adres
Kod pocztowy

Miejscowoœæ

NIP
Telefon

Faks

UWAGI

V CZÊŒÆ – ÆWICZENIA PRAKTYCZNE
?
Stworzenie social video na podstawie informacji prasowej

urzêdu
Regulamin uczestnictwa:

Prelegent: Aleksandra Dejnarowicz

TERMIN WARSZTATÓW:
26 lutego 2019 r., WARSZAWA
Koszt udzia³u 699 z³ netto + 23% VAT
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 oúwiadczenie pobrane ze
strony http://szkolenia.marketingwurzedzie.pl/sektor/szkolenie-mwu/rejestracja.

Po przes³aniu niniejszego zg³oszenia otrzymaj¹ Pañstwo potwierdzenie przyjêcia
zg³oszenia oraz fakturê pro forma. Gwarancj¹ uczestnictwa jest wp³ata nale¿noœci
najpóŸniej na 5 dni przed terminem szkolenia. Faktura VAT zostanie wystawiona po
dokonaniu p³atnoœci. Niedokonanie wp³aty nie jest rezygnacj¹ z uczestnictwa w szkoleniu.
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

Jeýeli nie ýyczycie sobie Pañstwo otrzymywania wiadomoúci faksem, prosimy o odesùanie niniejszej wiadomoúci wraz
z numerem faksu na numer 61 847 11 35.

96-2019

Wyraýam zgodæ na otrzymywanie od Grupy Wydawniczej Semantika Sp. z o.o. z siedzibà w Poznaniu
informacji handlowych i marketingowych drogà elektronicznà, w tym w formie wiadomoúci e-mail.
Akceptujæ przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupæ Wydawniczà Semantika Sp. z o.o.
z siedzibà w Poznaniu w celach zwiàzanych z realizacjà zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne,
lecz jest to niezbædne do zaùoýenia konta w Serwisie lub realizacji pùatnoúci za zamówienie.

zg³aszaj¹cy

piecz¹tka

