
ЗАПРОШУЄМО 
на 

Практичний курс: просування в 
FACEBOOK  

(просування і продаж послуг, просування бренду, продаж товарів) 
5 -6 та 11 липня 2016 року, 18:30 – 21:00 

м. Львів, вул. Городоцька 85 оф.323 

Про курс 

           Цей курс містить інформацію ТІЛЬКИ про покрокові Практичні підходи та 
інструменти для ефективного просування в ФЕЙСБУК( просування товарів, послуг, 
бренду) 

Зареєстрованим користувачам перед початком курсу буде надано теоретичну 
викладку матеріалу у вигляді декількох відео-записів , для самостійного опрацювання 

Курс складається з двох частин : базовий курс та модуль для професіоналів 

Цільова аудиторія 

       -          приватні підприємці, власники малого/середнього бізнесу;                                        
-          особи, які продають ексклюзивні товари.                                                                   
-          Маркетологи, SMM-менеджери, менеджери з інтернет реклами                               
-          Керівники відділів продажу 

По завершенню видається сертифікат про проходження курсів. 

У програмі: 

Заняття 1 – тривалість 2,5 години. 
1.Термінологія,Задачі, вплив на: продажі, збір аудиторії, просування брендів 

2.Сегментація ринку і створення “Опису покупця” 

3.Формування комерційних пропозицій (відповіді на запити і типові КП) 

4. Контент для ваших профілів, джерела, графік розміщення, вимоги 

5. Платна реклама, види, налаштування, ретаргетинг 

6. Інші способи «Білого» просування, робота з базою, конкурси, СЕО 

Заняття 2 – тривалість 2,5 години 
7. Сіре просування, види, чи варто застосовувати ? 

8, SММ-Стратегія, покрокова модель,інтеграція в бізнес-процеси, аутсорсинг 

СММ, контроль підрядника 

9. методи автоматизації, пришвидшення роботи в 10 -20 разів, автоматизоване 

запрошення на події, підтвердження друзів, аналітика, аналітика трафіку на сайті 

Заняття 3 – тривалість 1година + 2,5 години персональний аналіз екаунту, розробка 
системи рекомендацій 

10. Сіре просування, мульти-постинг, автоматизація з використанням платних 

інструментів 

11. Робота з повторними продажами, ведення бази клієнтів, функції CRM системи, 
 

Захід веде: 

МАР’ЯН ШВЕЦЬ 

власник компанії «Іннеті інновації»www. inneti.com.ua 
фахівець з інтернет-маркетингу, 

сертифікований спеціаліст Інтернет-маркетингу 



-            

Таймінг 

18:30 – 18:50           Реєстрація учасників. Networking 
18:50 – 19:30                       Майстер-клас, частина І 
19:30 – 19:45                       перерва, Networking 
19:45 – 21:00                       Майстер-клас, частина ІІ 

Умови участі 

 Базовий модуль 
 2 заняття  

Професіоналів 
2 заняття+1заняття  

Попередня реєстрація  
(до 04 Липня 2016 включно) 

900 грн 1500 грн 

Оплата в день  навчання 
(05 Липня 2016) 

1400 грн 2000 грн 

З ПИТАНЬ РЕЄСТРАЦІЇ 

097-177-23-68 Галина 
 

Для реєстрації  перейдіть за посиланням http://www.finconsul.sc.ua/2016/06/1821/ 


