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Suosittu sähköisen markkinoinnin valmennus
käynnistyy pohjoisessa Keski-Suomessa
Tule päivittämään sähköisen myynnin ja markkinoinnin osaamisesi ajan
tasalle!
POKE, Oppisopimuskoulutus ja Yrittäjien Opintokeskus Kasvuvalmennus Oy
toteuttavat yhdessä
YRITTÄJILLE JA YRITYKSISSÄ SÄHKÖISEN MYYNNIN JA MARKKINOINNIN
PARISSA TYÖSKENTELEVILLE suunnatun oppisopimuskoulutuksen.
Kansankielisen koulutuksen avulla opit hyödyntämään paremmin sähköisten
markkinointivälineiden tuomaa potentiaalia, lisäät uskollisia asiakkaita ja lasket
markkinointi- ja mainoskuluja sekä opit kuinka markkinointia kohdennetaan
entistä tarkemmin yrityksen kohderyhmille.
INTERNET-STARTTI - Oppisopimuskoulutuksen kesto on 19.9.201628.2.2017.
Lähipäivät ovat: 19.9./ 1.11./ 21.11./ 19.1./ 21.2. Klo 9-16.
Käytännönläheinen sisältö:
· Sähköisen markkinoinnin perusteet
· Sähköinen markkinointi ja kotisivujen hyödyntäminen
· Sähköisen markkinoinnin toteutusmahdollisuudet
· Yrityksen internetstrategia
· Opitaan miten tehdään itse tehokas Google Adwords-hakusanakampanja
· Kotisivujen hakukonenäkyvyys (hakukoneoptimointi)
· Kuinka hyödyntää Sosiaalista mediaa, videomarkkinointia sekä
sähköpostimarkkinointia
· Rakennetaan yrityksellesi täysin uudet yrityksen näköiset, itse helposti
ylläpidettävät verkkosivut!
· Luodaan sisällöntuotantosuunnitelma netin eri palveluille.. ja paljon muuta!
Koulutus on osallistujille maksuton ja sisältää opintomateriaalin sekä aamu- ja
iltapäiväkahvit.
Tarkempi koulutuspaikka määrittyy osallistujien mukaan ja ilmoitetaan
osallistujille ryhmän täytyttyä.
---------Koulutus on ollut todella kysytty ja ryhmät täyttyvät aina nopeasti (Ryhmäkoko
n.15 hlö). VARMISTATHAN PAIKKASI PIAN ILMOITTAUTUMALLA
VAPAAMUOTOISESTI OSOITTEESEEN
markus@yrittajien-opintokeskus.fi tai oppisopimus@poke.fi.
Ilmoittautuminen 9.9.2016 mennessä.
Oppisopimukset tekee POKE Oppisopimuskoulutus , josta ollaan
henkilökohtaisesti yhteydessä opiskelijoihin.
Huom! Osallistujalla ei saa olla samaan aikaan käynnissä muuta valtion
rahoittamaa koulutusta.
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Lisätietoja:
Markus Autio (Yrittäjien Opintokeskus Kasvuvalmennus Oy)
040 865 5344, markus@yrittajien-opintokeskus.fi
Pohjoisen Keski-Suomen Ammattiopisto, Oppisopimustoimisto
040 7120 936, oppisopimus@poke.fi
---------Opiskelijoilta kerätyn palautteen mukaan 98% osallistujista ovat olleet tyytyväisiä
valmentajan koulutuspanokseen ja 95% on saanut koulutuspäivistä ajatuksia ja
ideoita, joita vievät työhönsä.
Opiskelijapalautetta:
"Mielestäni koulutus sopii yrityksille jotka vielä epäröivät,
kannattaako sähköiseen markkinointiin satsata."
"Paras koulutus tähän asti! Sain lisää varmuutta ja uskoa
yrittäjyyteeni." - Heini L.
"Opin enemmän päivän aikana kuin keväällä neljän viikon
aikana (toisessa koulutuksessa)." - Tiina H.
"Ei se ihan tavallisin lähestymistapa markkinointiin. Koulutus tuntui
kiinnostavalta, ei koulunpenkillä puurtamiselta. Vetäjä Jani Marttanen sai omalla
rennolla ja avoimella tavallaan mukanaolijat aktivoitumaan itse.” – Maria G.
Terveisin,
Markus Autio
040 865 5344
markus@yrittajien-opintokeskus.fi
Yrittäjien Opintokeskus Kasvuvalmennus Oy
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