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ODKRYJ POWER SOCIAL MEDIA! 
DOWIEDZ SIĘ JAK TWOJA FIRMA MOŻE ZAISTNIEĆ NA FACEBOOKU, TWITTERZE ITP... 

NAUCZ SIĘ EFEKTYWNIE WYKORZYSTYWAĆ NARZĘDZIA NOWOCZESNEGO MARKETINGU... 

 
Weź udział w intensywnych warsztatach prowadzonych przy indywidualnych stanowiskach 
komputerowych: 

 
 

SSOOCCIIAALL  MMEEDDIIAA  WW  PPRRAAKKTTYYCCEE  
 

 

TERMIN: 19 października 2016 r. 

MIEJSCE:   Centrum Warszawy 

CENA: 249,00 PLN / osobę  

 
Media społecznościowe to przestrzeń nieustannego dialogu, wymiany informacji, dzielenia się treściami 

wizualnymi, nawiązywania relacji i promowania własnej działalności i twórczości. Firmom, instytucjom 

 i markom coraz trudniej przebijać się przez zmieniające się nieustannie algorytmy serwisów 

społecznościowych i docierać do odbiorcy w sposób organiczny, jednak warto być na bieżąco w tych 

zmianach i korzystać z możliwości, jakie oferują nam media.  

 

 

 

Zajęcia poprowadzi  Monika Marta Przybysz – specjalista ds. public relations, crisis 

management, reklamy i marketingu medialnego, medioznawca, trener, wykładowca, 

laureatka prestiżowej nagrody branży public relations „PRoton 2013”. 

 

 

Cele: 

 

 nabycie praktycznych umiejętności związanych z 

administracją profili społecznościowych oraz 

poznanie najlepszych praktyk 

 poznanie aplikacji i narzędzi wspierających pracę 

administratora social media 

 nabycie praktycznych umiejętności tworzenia 

atrakcyjnych materiałów do publikacji w  internecie 

Korzyści i rezultaty:  

 

 umiejętność tworzenia strategii komunikacyjnej na 

profilu w największych serwisach społecznościowych 

  tworzenie atrakcyjnego i angażującego contentu 

 poznanie zaawansowanych funkcjonalności 

najpopularniejszych serwisów społecznościowych 
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Podczas zajęć odpowiemy m.in. na pytania:  

 

 Jakie są nowe funkcjonalności social media i szanse z 

nimi związane?  

 Jaką rolę odgrywają media społecznościowe  

w kształtowaniu wizerunku firmy lub instytucji?  

 Jak zaangażować pracowników w budowanie 

społeczności wokół oficjalnych profili?  

 Dlaczego warto multiplikować treści w różnych 

kanałach? 

  Kiedy nie warto być aktywnym w social media? 

 

Szkolenie kierujemy szczególnie do:  

 

 pracowników  firm i instytucji korzystających 

przynajmniej z jednego kanału społecznościowego 

prywatnie 

 administratorów profili w mediach 

społecznościowych firm i instytucji, którzy chcieliby 

poszerzyć swoje kompetencje 

 i umiejętności oraz udoskonalić je 

 przedsiębiorców prowadzących mniejsze firmy, 

chcących rozpocząć swoją obecność w mediach 

społecznościowych 

 fundacji i stowarzyszeń, które chcą przeszkolić 

pracowników w zakresie social media 

Materiały szkoleniowe:  

 prezentacja multimedialna, studia przypadków, dyskusja, ćwiczenia umiejętności graficznych 

 i komunikacyjnych 

Zajęcia prowadzone będą przy indywidualnych stanowiskach komputerowych, zapewniamy niezbędny sprzęt, jest  

jednak również możliwość korzystania z własnego laptopa. Rekomendujemy aby Uczestnicy posiadali smartfon.  

 

AGENDA SPOTKANIA 
8

45 
– 9

00
 Rejestracja 

 
9

00 
– 10

30  

ORGANIZACJA PRACY I KORZYŚCI Z SOCIAL MEDIA 
 istota social media – dialog 24/7 
 jak radzić sobie z zalewem informacji 
 jak wyróżnić treść 
 jak angażować obserwujących 
 jak radzić sobie z krytyką 
 multiplikacja contentu 

FACEBOOK 
 budowanie kontaktów biznesowych 
 skuteczne zarządzanie contentem  
 zaawansowane prowadzenie fanpage’a 

 

12
10 

– 12
20

 Przerwa 

 
12

20 
– 13

50  

SNAPCHAT 
 istota 
 funkcjonalności  
 potencjał reklamowy 
 konkursy 

 
WARTOŚCIOWE APLIKACJE WSPIERAJĄCE 
ADMINISTROWANIE SOCIAL MEDIA 

10
30 

– 10
40

 Przerwa 

 
10

40 
– 12

10  

TWITTER 
 najszybszy kanał 
 typy użytkowników 
 obsługa kanału 

INSTAGRAM 
 specyfika kanału 
 funkcjonalności 
 konkursy 

13
50 

– 14
00

 Przerwa 

 
14

00 
– 15

00  

VIDEOMARKETING 
 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SOCIAL MEDIA 
 
Sesja pytań. Podsumowanie spotkania.  
 

 


