Digital
Marketing

Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε
τη δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε
τις βασικές δεξιότητες που θα χρειαστείτε για
να εφαρμόσετε τεχνικές digital marketing, να
βοηθήσετε την επιχείρησή σας ή να
ενισχύσετε την καριέρα σας.

Με αφορά το
Digital Marketing;

Τι θα μου προσφέρει η ενότητα
Digital Marketing;

Με την εξάπλωση του διαδικτύου ως σημαντικό πεδίο
επιχειρηματικής κι εμπορικής δράσης, η προώθηση και
η διαφήμιση online έχουν αποδειχθεί κρίσιμα εργαλεία
επιτυχίας.

• Καλύπτει τις βασικές δεξιότητες και τις κύριες έννοιες
σχετικά με το digital marketing.

Η ενότητα ECDL Digital Marketing παρέχει μια γερή
βάση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η δημιουργία
διαδικτυακής παρουσίας (web presence), η
βελτιστοποίηση περιεχομένου για μηχανές αναζήτησης,
η online διαφήμιση και η παρακολούθηση μέσω
analytics.

• Πιστοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές στο digital marketing.
• Έχει αναπτυχθεί από χρήστες υπολογιστών, ειδικούς στο
digital marketing, και επαγγελματίες του digital marketing
από όλο τον κόσμο. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει την
συνάφεια και το εύρος της ενότητας αυτής.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορώ να:
• Κατανοώ τις βασικές έννοιες του digital marketing,
συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων του, των
περιορισμών και του σχεδιασμού.
• Αναγνωρίζω τις διάφορες επιλογές διαδικτυακής
παρουσίας (web presence) και τον τρόπο επιλογής των
κατάλληλων λέξεων-κλειδιών (keywords) για τη
βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης
(SEO – search engine optimization).
• Γνωρίζω τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (social
media platforms), να ρυθμίσω και να χρησιμοποιήσω
λογαριασμούς στις πιο δημοφιλείς απ’ αυτές.
• Κατανοώ πώς η αποτελεσματική διαχείριση των
κοινωνικών δικτύων (social media management) βοηθά
στην προώθηση και στη δημιουργία ευκαιριών πώλησης
(lead generation).

• Χρησιμοποιώ υπηρεσίες διαχείρισης κοινωνικών δικτύων
(social media management) για να προγραμματίζω
δημοσιεύσεις (posts) και να ρυθμίζω τη λήψη
ειδοποιήσεων (notifications).
• Κατανοώ τις διάφορες επιλογές διαδικτυακού μάρκετινγκ
(online marketing) και διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένου
του marketing μέσω μηχανών αναζήτησης (search
engine), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και φορητών
συσκευών (mobile marketing).
• Κατανοώ και να χρησιμοποιώ υπηρεσίες ανάλυσης
δεδομένων (analytics services) για να παρακολουθώ και
να βελτιώνω διαφημιστικές καμπάνιες.

Επισκόπηση περιεχομένων ενότητας Digital Marketing
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Έννοιες Digital Marketing

• Βασικές έννοιες
• Σχεδιασμός

Διαδικτυακή παρουσία (web presence)

• Επιλογές διαδικτυακής παρουσίας
• Σημεία προσοχής
• Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης
(search engine optimization)

Ρύθμιση πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης
(social media setup)

• Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (social media)
• Λογαριασμοί social media

Διαχείριση social media

• Υπηρεσίες διαχείρισης social media
• Ενέργειες marketing και προώθησης
• Προώθηση, δημιουργία ευκαιριών πώλησης και πωλήσεις

Διαδικτυακό marketing και διαφήμιση

• Διαδικτυακή διαφήμιση (online advertising)
• E-mail marketing
• Mobile marketing

Analytics

•
•
•
•

Βασικές έννοιες
Web analytics
Social media insights
Analytics e-mail marketing και οnline διαφήμισης

Πώς μπορώ να ξεκινήσω;

Η PeopleCert είναι παγκόσμιος ηγέτης στην πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών
δεξιοτήτων. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις με στόχο την ανάπτυξη
και διάθεση κορυφαίων εξετάσεων πιστοποίησης. Η PeopleCert διενεργεί εξετάσεις σε 200
χώρες και σε 25 γλώσσες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, και δίνει τη δυνατότητα
σε επαγγελματίες να κάνουν τις φιλοδοξίες τους πραγματικότητα, μέσω της κατάρτισης.
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Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να βρείτε ένα πιστοποιημένο κέντρο κοντά σας,
επισκεφθείτε το ecdl.gr

