
Η εταιρεία ‘ΔΥΝΑΜΙΚΗ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ διοργανώνει για τους 
επιχειρηματίες ή τους εργαζόμενους επιχειρήσεων της περιοχής το σεμινάριο με 
τίτλο: «Facebook Marketing», το οποίο θα εφοδιάσει τους ενδιαφερόμενους με τις 
κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να διαφημίσουν την 
επιχείρηση τους οικονομικά και αποδοτικά στα social media. Το συγκεκριμένο 
σεμινάριο εγγυάται την αμεσότητα ανάμεσα στην επιχείρηση και την αγορά.  
 
Απευθύνεται επίσης σε όσους επιθυμούν να σπάσουν τα γεωγραφικά όρια της 
επιχείρησης τους και σε όσους θέλουν να πάνε την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα ένα βήμα παραπέρα. 
 

Το σεμινάριο Facebook Marketing, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης 
τεχνολογίας, προσφέρει πρακτική και άμεσα εφαρμόσιμη γνώση, ώστε 
παρακολουθώντας το να είστε σε θέση να: 

✓ Διαφημίζεστε αποδοτικά και δίχως τρίτους που ανεβάζουν το κόστος 
προβολής και διαφήμισης. 

✓ Εντοπίζετε το κοινό που σας ενδιαφέρει, προβάλλοντας στοχευμένα τις 
διαφημίσεις σας 

✓ Κάνετε διορθώσεις/προσθήκες σε διαφημίσεις ανάλογα με την επιτυχία τους 
 

Μερικές από τις θεματολογίες του σεμιναρίου είναι οι εξής: 
✓ Δημιουργία Σελίδας επιχείρησης 
✓ Αναρτήσεις δημοσιεύσεων & Ομάδες 
✓ Παρουσίαση επιχείρησης   
✓ Δημιουργία διαφήμισης 
✓ Μελέτη απήχησης δημοσιεύσεων & διαφήμισης 

 
Μετά το πέρας του σεμιναρίου δίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Τα σεμινάρια 
γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  
 
Διάρκεια:  
Η διάρκεια του προγράμματος είναι είκοσι (20) ώρες -  τέσσερις (4) πεντάωρες 
εκπαιδευτικές συναντήσεις.   
 
Κόστος Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών: 
Το κόστος των εκπαιδευτικών υπηρεσιών ανέρχεται στα 70,00 € / άτομο. 
 

Έναρξη προγράμματος: 20/6/2017 (περιορισμένος αριθμός θέσεων) 
 

Η εταιρεία ‘ΔΥΝΑΜΙΚΗ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ είναι πιστοποιημένο κέντρο 
δια βίου μάθησης επιπέδου 2  



με μακρόχρονη εμπειρία στη:  
• στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματιών 
• προώθηση ανέργων για πρακτική στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις της 

περιοχής, μέσω προγραμμάτων voucher 
• προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 
• συμβουλευτική επιχειρήσεων και φορέων  
• στήριξη της τοπικής κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης 
• προώθηση τοπικών και ευρύτερων συνεργασιών και δικτύων 
• βελτίωση προσόντων και δεξιοτήτων επιχειρηματιών και εργαζομένων 

 
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις. 
Αρμόδιο Πρόσωπο:                 κος Δημήτριος Ναζάρης  
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:        2421039464 / 2421023224 

Ώρες Επικοινωνίας:                 09:00- 15:00                  
  
 
 

Για την εταιρία 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
Χρήστος Γιακουβής 
 

 
 

Ξενοφώντος 1 - Βόλος (2ος όροφος, κτίριο Α’ & Β’ Εφορίας)   
Τηλέφωνα επικοινωνίας 
Τηλ.:     6936798201  
email:   kekdynamikivol@gmail.com  
site:       www.dynamiki.gr   
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