RƏQƏMSAL
MARKETİNQ
Azərbaycanda mövcud olan ən əhatəli rəqəmsal marketinq təlimlərindən O
birinə xoş gəlmisiniz. SEO (Axtarış Sistemi Optimizasiyası), YouTube Marketinqi, Facebook Marketinqi, Google Ads, Google Analytics və daha çoxunu əhatə
edəcəyik! Praktiki metodika ilə öyrəndiklərinizi tətbiq edərək təkmilləşdirin.

ÖYRƏNMƏYİN ƏN YAXŞI ÜSULU ETMƏKDİR.
Təlimin hər bölməsinə daxil edilmiş layihələr, praktiki tətbiqlər təlimi olduqca
interaktiv edir. Bütün əsas marketinq kanallarında bir işi sıfırdan onlayn olaraq necə qurmağı və inkişaf etdirməyi addım-addım öyrənəcəksiniz. Ən əsas
rəqəmsal marketinq mövzularını əhatə edən və nəzəri mühazirələrlə yanaşı
praktiki fəaliyyətlərdən ibarət olan masterclass sizə qısa zaman ərzində bu
sahədə böyük inkişaf yolu keçməyinizə kömək edəcək.

TƏLİM KİMLƏR
ÜÇÜNDÜR?
MARKETOLOQLAR
Rəqəmsal Marketinq sahəsində
çalışan və ya bu sahədə karyera
hədəfləyən şəxslər

VEB SAYT SAHİBLƏRİ
Trafik və satış əldə etməkdə çətinlik
çəkən veb sayt sahibləri

SAHİBKARLAR
Biznesini rəqəmsal dünyada inkişaf
etdirməklə satışlarını artırmaq
istəyən sahibkarlar

DİREKTORLAR
VƏ YA MENECERLƏR
İşçilərini korporativ təlimlərlə inkişaf
etdirmək istəyən direktorlar və ya
menecerlər

FRİLANSERLƏR
Yüksək ödənişli frilansinq
bacarıqlarını əldə etməklə uzaqdan
(remote) işləməyə başlamaq istəyən
şəxslər

MÖVZULAR
ƏHATƏ EDƏCƏK
SEO

GOOGLE ANALYTICS

Axtarış Sistemi Optimizasiyası –
Vebsaytınıza traffik gətirməyin ən
optimal və xərcsiz yolu SEO-dan
(ASO) keçir.

“Heç bir data önəmsiz deyil” deyə bir
söz eşitmişdiniz? Google Analytics-in
əsaslarını öyrənməklə müştəriləriniz və potensial müştərilərinizlə
əlaqədar məlumatları daha effektiv
şəkildə analiz edə və qərar qəbul etmək üçün nəticələr çıxara bilərsiniz.

GOOGLE ADS
Google reklamlarını ətraflı şəkildə
öyrənməklə biznesinizin və ya
vebsaytınızın daha çox tanınmasına şərait yaradacaqsınız! Bundan
əlavə təlimin sonunda “Google Ads”
beynəlxalq sertifikatını asanlıqla əldə
edib Rəqəmsal Marketinq sahəsində
karyera imkanlarınızı genişləndirə
bilərsiniz.

YOUTUBE MARKETİNQİ
Öyrənəcəyiniz praktiki yollarla YouTube reklamlarınızı daha effektiv
etməklə yanaşı, YouTube-da videolarınızın daha çox izlənməsinə şərait
yaradacaqsınız.

FACEBOOK ADS

KOPİRAYTİNQ

Son zamanlar Facebook reklamlarının effektivliyi hamıya məlum olmuşdur. Bununla da, demək olar ki,
Facebook reklamlarından istifadə etməyən bizneslər rəqabətə tab gətirə
bilmir. Facebook reklamlarını ətraflı
öyrənməklə rəqiblərinizi üstələyə
bilərsiniz.

Yazılarınızı daha cəlbedici və maraqlı
etməklə həm müştərilərin diqqətini cəlb edə, həm də şəxsi bloqunuza
daha çox oxuyucu qazandıra bilərsiniz.

Təlim həftədə 2 dəfə, 2 saat olmaqla 3 ay müddətində davam edəcək. Təlimin
sonunda bütün onlayn marketinq kanallarında marketinq strategiyalarınızı
inamla həyata keçirəcəksiniz.
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