
                                                                                   
 

Program warsztatów 

„Digital marketing” 

27 września 2019 r., godz. 8:00-15:30 

 

Prowadzący  

Specjalista ds. funduszy europejskich  
Ekspert od budowania strategii marketingowych i planów 
komunikacji marketingowej 
 

7:50-8:00 Rejestracja uczestników 

8:00-8:30 

Program „Dostępność Plus”: 
- czym jest dostępność i kogo dotyczy, 
- jak dostępność wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy, 
- działania dotyczące dostępności konkurencyjności przedsiębiorstw: program 
badań nad dostępnością –rzeczy są dla ludzi, społeczny inkubator 
dostępności, wsparcie przedsiębiorstw, centra testujące, marka „Dostępność”. 
 
Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw: 
- zadania Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
oraz biura Pełnomocnika, dane kontaktowe. 
 
Baza Usług Rozwojowych: dla kogo? Jak z niej korzystać? Gdzie się zgłosić? 
 
Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz sieć Punktów 
Informacyjnych Funduszy Europejskich 

8:30-9.30 

1. Podstawy marketingu, czyli co musisz wiedzieć zanim wydasz 

pierwsze pieniądze: 

 O co chodzi w marketingu i dlaczego to, co najczęściej nazywamy 

marketingiem wcale nim nie jest. 

 Myślenie marketingowe czyli jak zbudować organizację z inteligencją 

marketingową. 

 Niezmienne prawa marketingu wg Riesa & Trouta. 

 Specyfika marketingu w MŚP i startupie czyli dlaczego marketing 

mniejszych przedsiębiorstw to nie marketing korporacji w miniaturze. 

 Jak media społecznościowe wpływają na wizerunek organizacji. 

 

9:30-9:40 Przerwa 

9:40-11:10 

2. Poznaj otoczenie i zaprojektuj strategię marketingową: 

 Najważniejsze elementy składowe procesu marketingowego. 

 Analiza marketingowa 5C. 

 Segmentacja, targetowanie i pozycjonowanie. 

 Mix marketingowy 4C (wartość dla klienta, koszt dla klienta, wygoda  

i dostępność nabycia, komunikacja). 

 Pozyskiwanie i zatrzymywanie klientów czyli dlaczego klienci nie 

skarżą się, ale odchodzą. 

 Case studies – skuteczne strategie marketingowe (m.in. ShackUp Inn). 

 

PATRONAT MEDIALNY 

 



11:10-11:20 Przerwa 

11:20-12:50 

3. Planowanie pierwszej kampanii reklamowej w social-media: 

 Dlaczego marketing to nie matematyka czyli wprowadzenie do 

psychologii konsumenckiej. 

 Planowanie komunikacji marketingowej w kampanii reklamowej: 

 analiza sytuacji komunikacyjnej  

 określanie celów komunikacyjnych 

 definiowanie grup docelowych 

 formułowanie BIG IDEA 

 określanie kluczowych przekazów 

 dobieranie kanałów i narzędzi komunikacji 

 budowa harmonogramu działań  

 konstruowanie budżetu 

 ocena efektów 

 Podstawowe zasady planowania kampanii digital marketingowej - tips 

& tricks. 

 Case studies – przykłady najciekawszych i najskuteczniejszych 

kampanii i działań z zakresu komunikacji marketingowej. 

 Monitoring aktywności użytkowników w sieci i ich analiza 

(zastosowanie narzędzi do monitoringu Internetu tj. Brand24  

i Sotrender). 

 

12:50-13:15 Lunch 

13:15-14:30 

4. Charakterystyka różnych kanałów social-media: 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

 LinkedIn 

5. Wskazówki przydatne przy tworzeniu treści w social-media. 

14:30-14:40 Przerwa 

14:40-15:30 
6. Kryzysy w social-mediach – jak reagować na nieprzychylne 
komentarze i wpisy. 
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