ZG£OSZENIE
UCZESTNICTWA

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

WARSZTAT SPECJALISTY DS. PROMOCJI w administracji publicznej
czyli istotne zmiany i trendy w 2019 roku!
PROGRAM SZKOLENIA:
BLOK I

Niniejszym zg³aszamy udzia³ nastêpuj¹cych osób:

ATRAKCYJNA STRONA INTERNETOWA W 2019 ROKU! ZMIANY,
ZMIANY I JESZCZE RAZ ZMIANY!
?
Jak przebudowaæ b¹dŸ stworzyæ od podstaw anga¿uj¹c¹ stronê
urzêdu?
?
Wymogi prawne zwi¹zane ze stron¹ internetow¹ w Twojej
jednostce – czego nie mo¿emy pomin¹æ, co zmieniæ, a na co
przymru¿yæ oko w 2019 roku?
?
Nowoœci w œrodowisku internetowym instytucji publicznej,
z których korzystaj¹ ju¿ pozosta³e jednostki!
?
Google Analytics w praktyce KROK PO KROKU – sk¹d s¹ nasi
inwestorzy, w jakich godzinach najczêœciej odwiedzaj¹ stronê,
do kogo i jakie treœci bêd¹ kierowaæ w 2019 roku?

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

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

BLOK II
MEDIA SPO£ECZNOŒCIOWE W URZÊDZIE – JAK WYTRWAÆ W 2019
ROKU W INTERNECIE?
?
Jak maksymalnie wykorzystaæ media spo³ecznoœciowe przez
urz¹d?
?
Czy Facebook zejdzie na drugi plan? Instagram, Twitter a mo¿e
YouTube – który kana³ bêdzie najskuteczniejszy w komunikacji
z mieszkañcami?
?
Recepta, jak nie dopuœciæ do promocyjnego kryzysu
w 2019 roku.
?
Jak i co pisaæ, by w mediach spo³ecznoœciowych naszego miasta
by³o g³oœno?

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

FIRMA/INSTYTUCJA

OSOBA FIZYCZNA

Nazwa
Adres

BLOK III

Kod pocztowy

NOWE NARZÊDZIA ORAZ NADCHODZ¥CE TRENDY W MEDIACH
SPO£ECZNOŒCIOWYCH W 2019 ROKU.
?
Media tradycyjne vs. media cyfrowe – co i kiedy bêdzie
korzystniejsze w komunikacji z mieszkañcami, turystami oraz
inwestorami w 2019 roku?
?
Co zmieni siê w poszukiwaniu bezp³atnych zdjêæ i filmów, które
do tej pory mogliœmy legalnie pobraæ?
?
Lista bezp³atnych narzêdzie do edycji filmów i zdjêæ – jak z nich
korzystaæ w 2019 roku?
?
Co nowego w 2019 roku? RODO a media spo³ecznoœciowe, czyli
ochrona danych osobowych w kontekœcie mediów cyfrowych.
?
Trendy w SOCIAL MEDIA, które warto œledziæ OD ZARAZ!

TERMIN
WARSZTATÓW:

21 lutego 2019 r., POZNAÑ

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.
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Telefon

Faks

UWAGI

Regulamin uczestnictwa:
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

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.
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