ციფრული მარკეტინგი და დიზაინი

ტექნოლოგიუერი და ინდუსტრიული პროგრესის
ერაში, დღითი დღე იცვლება ყველა სფერო და მათი
არსებობის პრინციპები.
რათქმაუნდა ერთერთერთი ყველაზე თვალსაჩინო
მიმართულება, რომელიც საოცარ ტრანსფორმაციას
განიცდის ტექნოლოგიების ცვლილებასთან ერთად,
არის მარკეტინგი და რეკლამა. იცვლება მომხმარებლის
ქცევის წესები, ინტერესები და გემოვნება.

დღეს ნებისმიერი – დიდი, მცირე თუ საშუალო ბიზნესის წარმატებული
საქმიანობისთვის გარდაუვალი აუცილებლობაა, ფეხი აუწყოს ბაზრის
ტენდენციებს, გამოიყენოს ინფორმაციის მიწოდების ეფექტიანი არხები და
ჩანდეს სწორედ იქ, სადაც მისი პოტენციური მომხმარებელი იყრის თავს.

როგორ მოვახდინოთ კომპანიის, ბიზნესის ან პროდუქტის
პოზიციონირება?
როგორ დავაინტერესოთ მომხმარებელი?
როგორ გავზარდოთ გაყიდვების კონვერსია?
როგორ მივიბყროთ მომხმარებლის ყურადღება
თვალისმომჭრელი რეკლამებით?
როგორ ვაქციოთ ჩვენი ფანტაზია, იდეები, საკუთარი ხელით
შექმნილ და რეალობაში გაცოცხლებულ მაკეტებად?
როგორ გახდეთ ინფლუენსერი?

თუ გსურთ გაეცნოთ წარმატების ამ ფორმულას
და პროფესიონალური გამოცდილება მიიღოთ,
მაშინ ეს კურსი თქვენთვისაა!
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პროგრამის ფარგლებში შეისწავლით:

რა არის ციფრული მარკეტინგი
რა არის ციფრული მარკეტინგის ძირითადი
ინსტრუმენტები და მათი გამოყენების წესები
როგორ შევქმნათ ციფრული მარკეტინგული
სტრატეგია და გეგმა
როგორ შევქმნათ ჩვენი ბრენდი და სავიზიტო
(ლენდინგ) გვერდი
როგორ მოვახდინოთ ჩვენი გვერდის საძიებო
სისტემებში ოპტიმიზაცია (SEO), Wordpres - ის
ბაზაზე აწყობილი ვებგვერდის მაგალითზე.
როგორ განვსაზღვროთ სამიზნე აუდიტორია
და დავსახოთ მათთან მისაწვდომი არხები
როგორ შევქმნათ და ვმართოთ სოციალური
ბიზნეს გვერდები
როგორ შევქმნათ თვალის მომჭრელი

რეკლამები სოციალური ქსელებისთვის
როგორ მივაწოდოთ მომხმარებლებს
სიახლეები, აქციები და ვაწარმოოთ მუდმივი
ვიზუალური კომუნიკაცია მათთან
როგორ მოვიზიდოთ მომხმარებელი
ნაკლები დანახარჯებით და მივიღოთ მეტი
მოგება
როგორ მოვახდინოთ ლიდების გენერაცია
და ავაწყოთ გაყიდვების არხები (Funnel)
როგორ მოვახდინოთ მომხმარებლებთან
ურთიერთობის მართვის მენეჯმენტი

პროგრამის გავლის შემდეგ თქვენ შეგეძლებათ:
შექმნათ თქვენი ბრენდი (ლოგო, ლენდინგგვერდი, სოციალური ქსელის პროფილი)
ონლაინ ოპტიმიზაცია გაუკეთოთ თქვენს ბიზნესს
დაგეგმოთ ციფრული მარკეტინგის აქტივობები და მოახდინოთ მათი ბიუჯეტირება
სწორად განსაზღვროთ და განავითაროთ გაყიდვების მთელი პროცესი
შექმნათ სარეკლამო ბანერები და გიფები სოციალური ქსელებისთვის

დაეუფლებით პროგრამულ ინსტრუმენტებს:
სოციალური
ქსელებისთვის:
Facebook Business
Manager

Instagram

Linkedin

Adobe
Photoshop

Adobe
Illustrator

Adobe
After effect

დიზაინისთვის:

საძიებო
სისტემებისთვის:
SEO

მომხმარებლების
მართვისთვის:

HTML5
საწყისები
CRM -სისტემები
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Youtube

ხანგრძლივობა , ფასები და ფასდაკლებები
სასწავლო პროგრამის
ხანგრძლივობა

დღეები და საათები
კვირაში 2 დღე, დღეში 3 საათი

6 თვე

ფასები

ონლაინ ლექცია

შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით სტანდარტული ფასის 347 ლარის
ნაცვლად გადააიხადეთ 283 ლარი თვეში განვადებით, სრული ღირებულება 2082
ლარის ნაცვლად გამოდის 1698 ლარი.

გადახდის ტიპი

ძველი ფასი

ახალი ფასი

ყოველთვიური განვადება

თვე: 347 ლარი
მთლიანი: 2082 ლარი

თვე: 283 ლარი
მთლიანი: 1698 ლარი

მთლიანი: 1915 ლარი

მთლიანი: 1562 ლარი

მთლიანი გადახდა

(6 თვის ღირებულება)

კურსი განკუთვნილია:
ყველა იმ ადამიანისთვის ვისაც სურს
დაეუფლოს ახალ პროფესიას
მათთვის ვისაც სურს
მაღალანაზღაურებადი სამსახურში
დასაქმება
მათთვის ვისაც სურს სახლიდან
გაუსვლელად იმუშაოს
დაისტანციურად მსოფლიოს ნებისმიერ
წერტილში

სტარტაპერებისთვის, ვისაც სურს თავისი
სტარტაპ პროდუქტის ინტერნეტ სივრცეში
მინიმალური დანახარჯებით და მაქსიმალური
მოგებით დარეკლამება
აბიტურიენტებისთვის
სტუდენტებისთვის,
მარკეტერებისთვის
პროექტის მენეჯერებისთვის

მოიყვანე შენი მეგობარი და მიიღე თითოეულ მათგანზე 10% ფასდაკლება
სანამ ისინი შენთან ერთად სწავლობენ
მეგობრული პაკეტი
1 მეგობარი 10%

1698 მაგივრად - 1528 ლარი - თვეში 254.7 ლარი

2 მეგობარი 20%

1698 მაგივრად - 1358.4 ლარი - თვეში 226.4 ლარი

3 მეგობარი 30%

1698 მაგივრად - 1188.6 ლარი - თვეში 198.1 ლარი

10 მეგობარი 100%

1698 მაგივრად - 0 ლარი

-%

სპეციალური შემოთავაზება დამატებით პროგრამებზე:
თქვენ გეძლევათ საშუალება შეიძინოთ დამატებით პროფესიები, რომელიც კიდევ უფრო მეტად კონკურენტუნარიან
პროფესიონალად გაგქცევთ და შეუცვლელს გაგხდით მსოფლიო შრომით ბაზარზე. ყოველ მომდევნო არჩეულ
სასწავლო დისტანციურ პროგრამებზე მიიღეთ 40%-იანი ფასდაკლება საწყისი ფასიდან

მიიღე 40% ფასდაკლება და გადაიხადეთ

208

ლარი

347 ლარის მაგივრად !

რეკომენდირებული დისტანციური პროგრამები:
3D გრაფიკა
და დიზაინი

Frontend ვებ-პროგრამირება
ვებგვერდების შექმნა

აქცია, ფასები და შემოთავაზება ძალაშია 2020 წლის 31 დეკემბრამდე!

