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Wstęp
Poniższy dokument ma na celu przybliżenie Państwu najważniejszych kwestii związanych ze
szkoleniami w ramach Social Media Academy i ich merytorycznej strony.
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Zaufali nam

Social Media Academy – szkoleniowa usługa agencji Social Media London Style powstałej w 2010 r.
W Londynie specjalizującej się m.in. w social media, employer brandingu online. Social Media London
Style jest wyłącznym partnerem portalu LinkedIn na obszarze EMEA.
Do obecnej chwili SMLS ma na swoim koncie realizacje m.in. dla marek takich jak Aon Hewitt, Citi Han -
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SZKOLENIA
LINKEDIN
WORKSHOP
Jak wykorzystać potencjał portalu LinkedIn
w kontekście wizerunku Twojej firmy, sprzedaży
Twoich usług, pozyskania nowych klientów oraz
procesu rekrutacji.

EMPLOYER BRANDING
W SOCIAL MEDIA
Jak skutecznie budować profesjonalny
wizerunek pracodawcy w social media
przyciągający najlepsze talenty z rynku.

SOCIAL MEDIA
W REKRUTACJI I HR
Dowiesz się jak skutecznie wykorzystywać media
społecznościowe takie jak Facebook, LinkedIn,
Goldenline do wyszukiwania właściwych kandydatów.

SOCIAL MEDIA
W MARKETINGU I SPRZEDAŻY
Dowiesz się jak wykorzystać potencjał social media
w kontekście promocji twojej marki lub jej
produktów oraz zwiększenia sprzedaży twojej firmy

APLIKACJE MILLENIALSÓW
Dowiesz się jak wykorzystać potencjał mobilnych
aplikacji takich jak: Instagram, Snapchat, Twitter,
Periscope, Spotify do zwiększenia zysków Twojej firmy.
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DLACZEGO
SOCIAL MEDIA ACADEMY?

MAŁE GRUPY SZKOLENIOWE
(DO 10-CIU OSÓB)

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
DO UCZESTNIKÓW

SZKOLENIA W FORMIE
WORKSHOPÓW

SZKOLENIA RÓWNIEŻ
W JĘZYKU ANGIELSKIM
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MOŻLIWOŚCI

SZKOLENIA OTWARTE
Szkolenia organizowane są w Warszawie.

IN-HOUSE TRAINING
Na Państwa życzenie możemy przygotować dedykowane szkolenie dla pracowników
w siedzibie firmy. Aby szkolenie przyniosło najlepsze efekty możemy je również
podzielić na dwie części. Dzięki temu uczestnicy będą mogli zastosować zdobytą już
podczas pierwszej części wiedzę w praktyce.

ONLINE TRAINING
Bez względu na czas i miejsce możemy również dostarczyć szkolenie dla twojego zespołu
na żywo online lub w formie sesji szkoleniowych. Dzięki temu twój zespół może zdobywać wiedzę w najbardziej odpowiednim dla siebie momencie.

W ramach wszystkich szkoleń zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wsparcie
po szkoleniu (e-mail, telefon).
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LINKEDIN WORKSHOP
Linkedin
i jest najbardziej popularnym portalem dla profesjonalistów na świecie. W chwili obecnej
zarejestrowanych jest w nim ponad 400 mln profesjonalistów z niemalże wszystkich branż na
całym świecie. Podczas naszych szkoleń nauczymy cię jak odpowiednio i skutecznie
zmaksymalizować użycie Linkedin w kontekście wizerunku Twojej firmy, sprzedaży Twoich usług,
pozyskania nowych klientów oraz procesu rekrutacji.

PODCZAS TEGO SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ JAK:
•

Wykorzystać potencjał portalu LinkedIn w kontekście wizerunku Twojej firmy,
sprzedaży Twoich usług, pozyskania nowych klientów oraz procesu rekrutacji

•

Budować reputację Twojej firmy poprzez profil firmowy, profile pracowników, grupy na LinkedIn,
Linkedin Publishing Platform

•

Zbudować efektywny i przyjazny wyszukiwarkom profil osobisty, który przyciągnie dla Twojej firmy
nowych klientów oraz kandydatów

•

Stworzyć strategię obecności na Linkedin w kontekście wizerunku osobistego oraz wizerunku firmy

•

LInkedin Basic vs. Linkedin Premium

•

Jak wykorzystać Slideshare do promocji marki i jej produktów

SZKOLENIE KIEROWANE JEST DO :
•

Pracowników działów marketingu, sprzedaży, PR, Human Resources, Employer Branding,
Talent Management

•

Właścicieli małych i średnich firm

•

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy o Linkedin

Koszt: 999,00 zł netto
+ 23 % VAT za osobę
kawa i herbata, lunch)
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EMPLOYER BRANDING
W SOCIAL MEDIA
Czy wiesz, że 96% kandydatów poszukujących pracy sprawdza informacje o pracodawcy w internecie,
a 55% z nich w social media? Jak wygląda twój wizerunek pracodawcy w social media?
Czy jest on częścią twojej strategii employer brandingowej? Czy jesteś częścią światowej rewolucji
social media jaka w chwili obecnej się odbywa i wykorzystujesz to z korzyścią dla twojej marki
pracodawcy przyciągając tym samym najlepsze talenty z rynku?

PODCZAS TEGO SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ JAK:
•

Skutecznie budować profesjonalny wizerunek pracodawcy w social media przyciągający
najlepsze talenty z rynku

•

Stworzyć strategię obecności twojej marki pracodawcy w social media przy wykorzystaniu takich
portali jak: Facebook, Linkedin, Twitter, YouTube, Instagram

•

Budować społeczności wokół twojej marki pracodawcy

•

O czym komunikować, jak mierzyć swoje działania, jak benchmarkingować się z konkurencją

•

Który z kanałów social media należy wybrać aby był zgodny z twoimi potrzebami i trafiał do
grupy osób, na których szczególnie ci zależy

SZKOLENIE KIEROWANE JEST DO :
•

Pracowników działów Employer Branding, Talent Management

•

Wszystkich osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat wykorzystania
mediów społecznościowych w Employer Brandingu

Koszt: 1299,00 zł netto
+ 23 % VAT za osobę
kawa i herbata, lunch)
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SOCIAL MEDIA W REKRUTACJI
I HUMAN RESOURCES
Rozwój nowoczesnych technologii, a w szczególności rozwój mediów społecznościowych wymaga od
rekruterów innego spojrzenia na metody i praktyki poszukiwania w imieniu swoich klientów nowych
kandydatów do pracy. Social media pozwalają szybciej, taniej i skuteczniej dotrzeć do właściwych
kandydatów. Obecnie wykorzystanie social media w rekrutacji deklaruje ponad 80% pracodawców
w polsce. Czy ty również skutecznie wykorzystujesz media społecznościowe do poszukiwania
właściwych kandydatów? Wkrótce social media staną się najważniejszą metodą ich wyszukiwania.

PODCZAS TEGO SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ JAK:
•

Skutecznie wykorzystywać media społecznościowe takie jak m.in.. Facebook, Linkedin, Twitter, Xing,
GitHub, Stackoverflow, YouTube do wyszukiwania właściwych kandydatów

•
•

Budować profesjonalny wizerunek pracodawcy w sieci

•
•

Wykorzystać zaawansowane techniki wyszukiwania najlepszych kandydatów

•
•

Kontaktować się za pośrednictwem poszczególnych kanałów social media z potencjalnymi
kandydatami we właściwy sposób zgodny z najlepszymi standardami

•

Skutecznie ogłaszać nowe oferty pracy w darmowy i wirusowy sposób.

•

Wyszukiwać nowych kandydatów przy pomoc X-ray search

SZKOLENIE KIEROWANE JEST DO :
•

Agencji rekrutacyjnych

•

Osób zajmujących się rekrutacją na co dzień

•

Pracowników działów Human Resources, Employer Branding, Talent Management

•

Wszystkich osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat wykorzystania mediów
społecznościowych w rekrutacji i HR

Koszt: 2499,00 zł netto
+ 23 % VAT za osobę
kawa i herbata, lunch)
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SOCIAL MEDIA
W MARKETINGU I SPRZEDAŻY
Media społecznościowe całkowicie odmieniły sposób w jaki się komunikujemy, dzielimy swoimi
poglądami i odczuciami. Rekomendacji znajomych, która ma właśnie miejsce w mediach
społecznościowych wierzy aż 90% osób, a dla porównania – kampanii promocyjnej poprzez sms
nieobecność w mediach społecznościowych. My nauczymy c ię jak być w nich obecnym skutecznie.

PODCZAS TEGO SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ JAK:
•

Wykorzystać potencjał Social Mediów takich jak: Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn
do zwiększenia zysków Twojej firmy

•

Zwiększyć rozpoznawalność Twojej marki czy sprzedaż Twoich produktów przy użyciu social
media

•
•

Prawidłowo zarządzać społecznością wokół Twojej marki i jak się z nią komunikować

•
•

Jakie narzędzia wykorzystywać do pomiaru efektywności Twoich działań w social media

•
•

Jak stworzyć kampanię promocyjną w social media

•

SZKOLENIE KIEROWANE JEST DO :
•

Pracowników działów marketingu, sprzedaży, PR oraz e-PR

•
•

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy na temat mediów
społecznościowych

Koszt: 1199,00 zł netto
+ 23 % VAT za osobę
kawa i herbata, lunch)
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APLIKACJE MILLENIALSÓW
Millenialsi w znaczący sposób wpłynęli na dzisiejszy sposób komunikowania się, także z markami.
Dzięki ich zachowaniom obserwujemy wiele interesujących przemian. Swój sposób bycia kształtowali
dorastając w świecie online, w którym od jakiegoś czasu dominuje mobile. Stało się to zarówno wielkim
wyzwaniem, jak i ogromną szansą dla marek, którym zależy na przyciągnięciu i zatrzymaniu
przedstawicieli pokolenia Y. Firmy muszą dobrze poznać tę grupę docelową, jej potrzeby oraz
codzienne rytuały, by odpowiednio zaplanować komunikację do nich kierowaną. Aplikacje mobilne,
które towarzyszą tej grupie każdego dnia są wspaniałymi narzędziami, które przy odpowiednim,
świadomym wykorzystaniu pozwalają dotrzeć do Millenialsów. Żeby jednak odpowiednio
wykorzystywać potencjał aplikacji w kontakcie z klientami trzeba je najpierw zrozumieć.

PODCZAS TEGO SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ JAK:
•

Wykorzystać potencjał mobilnych aplikacji takich jak: Instagram, Snapchat, Twitter, Periscope,
Spotify do zwiększenia zysków Twojej firmy

•

Zwiększyć rozpoznawalność Twojej marki czy sprzedaż Twoich produktów przy wykorzystaniu
aplikacji mobilnych popularnych wśród pokolenia Y

•

Budować społeczność wokół Twojej firmy składającą się z Millenialsów

•

•

Prawidłowo zarządzać społecznością wokół Twojej marki i uatrakcyjnić komunikację skierowaną
do klientów
W wirusowy sposób promować swoją firmę oraz jej produkty z wykorzystaniem najpopularniejszych
aplikacji mobilnych
Jakie narzędzia wykorzystywać do pomiaru efektywności Twoich działań w social media

•

Jakie narzędzia wykorzystywać do pomiaru efektywności Twoich działań

•

Jak dbać o reputację Twojej firmy i zdobyć zaufanie Millenialsów

•

SZKOLENIE KIEROWANE JEST DO :
•

Pracowników działów marketingu, sprzedaży, PR oraz e-PR

•

Właścicieli małych i średnich firm

•

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy
na temat mobilnych aplikacji oraz poznaniem nowych, kreatywnych
dróg dotarcia do przedstawicieli pokolenia Y

Koszt: 1199,00 zł netto
+ 23 % VAT za osobę
kawa i herbata, lunch)
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ZAUFALI NAM

VOLKSWAGEN
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OPINIE UCZESTNIKÓW
„This workshop was pretty interesting to me.
i’ve learned couple of things which i
pass on to the team.”
Agata Furman,

„Very interesting. t eaches about options normally you
are not aware of. Gives good overview of tools and how
to use them to your adventage.”
Anna Rynkiewicz,
HR Business Partner, CBRE Corporate Outsourcing

„Very practical and many useful information about
s ocial Media in general.”
Magdalena Kościuk,
Head of HR, Action S.A.

12

Oferta szkoleń 2019

Social Media London Style Sp. z o.o.
ul.Fabryczna 5
43-100 Tychy
Biuro Handlowe
ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
+48 798 357 500
e-mail: info@smacademy.pl
www.smacademy.pl

