Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Warszawa
zaprasza na bezpłatne
warsztaty edukacyjne
Efektywne wykorzystanie narzędzi internetowych
i mediów społecznościowych w biznesie
18.06.2018r. w godz. 12:00 – 15:15 lub 16:30 – 19:45



Metody budowania marki i sprzedaży w
oparciu o narzędzia internetowe



Wykorzystywanie mediów społecznościowych
do promocji firmy



Budowanie czytelnej i zrozumiałej strony
www



Sposoby na budowanie angażujących treści w
mediach społecznościowych



Metody komunikacji na Facebooku,
Instagramie i YouTubie



Budowanie bazy klientów i prowadzenie
skutecznego e-mailingu

Strategia budowania wizerunku marki/firmy
19.06.2018r. w godz. 12:00 – 15:15 lub 16:30 – 19:45


Znaczenie wizerunku marki dla rozwoju firmy



Poszczególne składniki marki (słowa, obraz,
emocje, postawa, wiedza i ludzie)



Wpływ wizerunku marki na logo, wizytówki,
stronę www, obecność w mediach
społecznościowych



Budowanie marki w oparciu o potrzeby rynku



Sposoby badania wizerunku marki

Sztuka wystąpień publicznych
20.06.2018r. w godz. 13:30 – 16:45 lub 17:30 – 20:45


Narzędzia profesjonalnego zarządzania
własnym wizerunkiem



Zasady wystąpień publicznych (m.in. dobór
treści oraz grupy docelowej)



Przygotowanie planu i celu wystąpienia



Tworzenie wizerunku



Wykorzystywanie komunikacji niewerbalnej,
organizowanie przestrzeń prezentacji oraz
zarządzanie swoim ciałem, głosem i mimiką
podczas prowadzenia prezentacji



Metody budowania angażujących historii

Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56, sala konferencyjna
Informacje nt. wydarzenia dostępne są na stronie internetowej: http://www.europedirect.um.warszawa.pl/
Liczba miejsc jest ograniczona – każdy z warsztatów przewidziany jest dla 25 osób.
Zapisy będą prowadzone na podstawie kolejności zgłoszeń.
Zgłoszenia (imię, nazwisko, wybrany temat oraz termin oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych- treść
poniżej) należy przesyłać na adres: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail) przez Prezydenta
m.st. Warszawy, w celu rejestracji na warsztaty edukacyjne odbywające się w terminie 1820.06.2018r.Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct –
Warszawa” realizowanego przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy i
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

