
 

 دوره فشرده بازاریابی در شبکه های اجتماعی

Social Media Marketing 

های بازاریابی شبکهبر کسی پوشیده نیست.  هاکسب و کارابزارهای دیجیتال در توسعه و موفقیت  امروزه نقش اینترنت و

های مختلف رسانه های اجتماعی و جذب مخاطب در کمترین زمان و بیشترین ت برای تولید محتوا، برای پلتفرمفرآیندی اس اجتماعی

 .سرعت ممکن

استاد این  ؛نویسی و دانش تخصصی فناوری اطالعات نداردپیش نیاز تحصیلی، دانش برنامه یاجتماع یهادر شبکه یابیدوره فشرده بازار

و دوره را به صورت کاربردی، مهارتی و کارگاهی برگزار  بوده دیجیتال مارکتینگ یها پروژه مجری آکادمیک، تحصیالت بر عالوه دوره

 .می کند

 های کوچک و مدیران و کارشناسان بازاریابی، ترویج، تبلیغات و روابط عمومی، مدیران توسعه بازار، مدیران عامل شرکت     :مخاطبان

 های اجتماعی.حوزه ی دیجیتال مارکتینگ و شبکه بهمندان و تمامی عالقه متوسط

 محتوای این دوره آموزشی: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :یفربه یمهندس مهد مدرس دوره 

 98ماه  شهریور 29و  28 : تاریخ برگزاری 

 :بهمراه پذیرایی ناهار -16:30 الی 8:30از ساعت  ساعته( 8جلسه  2ساعت ) 16  مدت دوره 

 و با  یريگيکد استعالم قابل پ یآموزشگاه بازارسازان )ممهور به مهر برجسته، دو زبانه، دارا یرسم نامهگواهي: گواهينامه

 (رانیا یابیبازار یانجمن علم سیير یامضا

 ریال )هشتصد هزار تومان(8.000.000دوره:  شهریه 

  :گانیرا ازدهمیاز ده نفر، نفر  شتريب -%10نفر:  6و  بيش از   %5نفر:  5تا  3ثبت نام گروهی، شامل تخفيف می باشد 

 6104337723916399و شماره کارت  8025338561به حساب جاری  هیپرداخت شهر 

 )آموزشگاه بازارسازان( یدرگ زیبانك ملت )جام( شعبه وزارت کار  به نام پرو  نزد

 66028111-12و  66028401-4و ثبت نام:  یتلفن مشاوره آموزش 

 

 
 

 آشنایی با فضای کلی شبکه های اجتماعی 

 10 قانون بازاریابی در شبکه های مجازی 

 های ن و جدیدترین مدل بازاریابی شبکهمعرفی موثرتری
 گرایش اخیر این مدل 5 اجتماعی و

   5 اشتباه رایج کسب و کارها در فضای مجازی 

  آشنایی با مفهوم" Social Media Frequency" 

 رای راه اندازی یک اکانت در کارهای اولیه ضروری ب
 های اجتماعیشبکه

 9 های اجتماعی دنبال می موضوع، که مردم ایران در شبکه
 کنند

  نیستاینستاگرام؛ آنچه هست و آنچه 
 

 

 معرفی کاربردی امکانات اینستاگرام 

 گذاری و روش درست انتخاب هشتگهشتگ 

   6 های اجتماعی توصیه فعاالن و بزرگان شبکه
 در خصوص هشتگ گذاری

 ها و تهدیدهاتلگرام؛ فرصت 

 های افزایش فالوورسیاست 

  اینستاگرام و تلگرامکاربرد ربات ها در 

  معرفی ابزارهای پایش و اندازه گیری عملکرد در
 اینستاگرام

 از صفر تا صدلینکداین ، 


