Σπούδασε το μέλλον της διαφήμισης!

Online Digital
MARKETING

DIPLOMA/ CERTIFICATE

02

Ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα για τις
τεχνικές και τα εργαλεία
του online marketing από
τους καλύτερους
εισηγητές του
ψηφιακού χώρου.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν
βεβαίωση παρακολούθησης
από το New York College

WHY TO CHOOSE
THIS PROGRAM
To συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί
μια ολοκληρωμένη εστίαση στο πεδίο
του ψηφιακού marketing.
Η εκπαιδευτική προσέγγιση περιλαμβάνει
συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων και τεχνικών
με στόχο την καλύτερη εμπέδωση της ύλης.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία
να εκπαιδευτούν τόσο σε θεωρητικό μέσω
των μαθημάτων όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
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DIGITALLY
FORWARD
CREATIVE
Άμεση απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων
στο digital marketing
Εισηγήσεις από αναγνωρισμένους
επαγγελματίες στον κλάδο
Συνδυασμός θεωρητικής κατάρτισης και
πρακτικών workshop
Δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες
του κλάδου
Ανάλυση case studies της ελληνικής και της
παγκόσμιας αγοράς
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Γνώση των Βασικών Αρχών
του digital marketing
Εμπειρία στο σχεδιασμό Google
AdWords και smedia campaigns
Μέτρηση της αποτελεσματικότητας
μέσω Google Analytics
Εκπόνηση digital στρατηγικής
Αποστολή στοχευμένων
newsletters

WHY TO CHOOSE
THIS PROGRAM

Εμπειρία στο Digital
PR/Influential
Marketing
Εμπειρία σχετικά με
την αποτελεσματική
δημιουργία
περιεχομένου στα
Social Media
Εξοικείωση με την
εφαρμογή του A/B
testing και την
αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων
αυτού

Συνολική διάρκεια 56 ώρες
online interactive διδασκαλίας
Κάθε εκπαιδευτική ενότητα
περιλαμβάνει θεωρητική
εισήγηση–παρουσίαση και
ασκήσεις εφαρμογής
Απευθύνεται σε στελέχη
Διαφήμισης και Marketing,
όσους θέλουν να ασχοληθούν
με το digital marketing,
επιχειρηματίες που θέλουν
να προβάλλουν ψηφιακά τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες
τους, φοιτητές κ.λ.π.

QUICK INFO

PROGRAM
STRUCTURE

Foundation/ Induction (3 hrs)
The World of Digital Marketing (3 hrs)
Social Media & Content Management (6 hrs)
Facebook Advertising & Campaign Managment Lab (6 hrs)
Advertising on the Display Network (3 hrs)
Email Marketing (3 hrs)
How to be GDPR compliant in Digital Marketing (3 hrs)
Performance Advertising (Google Ads and other
Advertising Platforms) (6 hrs)
Marketing Analytics (3 hrs)
Search engine optimization (SEO) & Google Optimization
(3 hrs)
A/B TESTING (3 hrs)
Digital Strategy (3 hrs)
Strategic Digital PR (3 hrs)
Career Development Workshop (2 hrs)
Canva Workshop (3 hrs)
Video and Stories Creation (3 hrs)

OUR
LECTURES
Η Φιλίτσα Αρβανίτη σπούδασε Επικοινωνία και Δημόσιες
Σχέσεις σε Αμερικανικά Πανεπιστήμια σε συνεργασία με
το New York College. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία της στον
τομέα του Τουρισμού και τον ξενοδοχειακών μονάδων.
Μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές της ξεκίνησε να
εργάζεται στον Εκπαιδευτικό Όμιλο New York College
όπου και είναι Advertising Manager τα τελευταία 15
χρόνια. Είναι course manager του προγράμματος και
διδάσκει Digital Marketing και content creation. Κύριες
αρμοδιότητες της είναι η ανάλυση δεδομένων, η χάραξη
στρατηγικής και η επικοινωνία των προϊόντων.

Φιλίτσα Αρβανίτη, Course Manager

OUR
LECTURES

Ο Μιχάλης Ελευθεριάδης είναι digital strategist και συνιδρυτής της
εταιρείας επικοινωνίας Fyllon. Στο παρελθόν έχει εργαστεί για το
Plaisio, στην Anytime Online και την Olympic Air. Έχει ισχυρές
γνώσεις σχετικά με το eCommerce, και είναι πιστοποιημένος
συνεργάτης της Google. Έχει αποκτήσει εμπειρία τόσο σε καμπάνιες
BTL όσο και σε ATL, διατηρώντας καλές σχέσεις με παρόχους μέσων
και περιεχομένου, κατανοώντας τον τρόπο εργασίας της
τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, των εφημερίδων κ.λπ.

Μιχάλης Ελευθεριάδης
Η Καλλιόπη Ζουβία είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος πτυχίου LL.M. στο
Διοικητικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης με
μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο από το Πάντειο
Πανεπιστήμιο, όπου συνέταξε τη διατριβή της σχετικά με την
Προστασία Δεδομένων και την Πρόσβαση στις Πληροφορίες για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδευτής ενηλίκων και
εισηγήτρια στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Έχει επεκτείνει
την εκπαιδευτική της εμπειρία και έχει συμμετάσχει ως
εκπαιδευτής σε εκπαιδευτικά προγράμματα DPO.

Καλλιόπη Ζουβία
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Ο Παναγιώτης Μακρής είναι απόφοιτος του τμήματος διοίκησης
επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθηνών. Οι γνώσεις του στο digital marketing
είναι πολύπλευρες, καλύπτοντας όλο το φάσμα του κλάδου από webdeveloping και SEO έως influencer marketing. Στον κόσμο του digital
ξεκίνησε ως project manager σε μια από τις μεγαλύτερες
διαφημιστικές της Ελλάδας, αναλαμβάνοντας projects που
ξεχώριζαν για τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούσαν. Αυτή τη
περίοδο εργάζεται ως Facebook advertiser, παρέχοντας τις γνώσεις
του τόσο σε agencies με τα οποία συνεργάζεται, όσο και σε ιδιώτες
σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Παναγιώτης Μακρής
Η Μαρία Μπούχλη ειδικεύεται στο Content Creation. Είναι Social
Media Manager τα τελευταία 2 χρόνια. Μεταξύ των καθηκόντων της
είναι η επικοινωνία με τους πελάτες , η διαχείριση των κοινωνικών
τους δικτύων, η δημιουργία στρατηγικών πλάνων, η έρευνα για νέα
εργαλεία καθώς
και
η δημιουργία guidelines
για τις
φωτογραφίσεις των πελατών.

Μαρία Μπούχλη

OUR
LECTURES
Antonis Rousseliotakis is the Managing Director of Social Handlers,
a Digital Marketing agency that specializes in Digital Advertising, Social
Media and content providing. He is responsible for business
development in over 30 countries, design and launching of new
services, as well as strategic planning and design for inbound
marketing activities on behalf of Social Handlers' clients. He studied
Chemistry and Computer Programming and he has served as General
Manager for Science & Technology Business Unit at Liberis Group, as
well as the head of Digital Marketing services.

Antonis Rouselliotakis

ENROLL NOW

Μέρες & ώρες διεξαγωγής:
Δευτέρα & Τετάρτη 18:00 έως 21:00
Πληροφορίες - εγγραφές:
Αμαλίας 38, 10558, Σύνταγμα
Τηλ.: 210 3225961
Course Manager:
Φιλίτσα Αρβανίτη, e-mail: marketing@nyc.gr

