SMARTGOAL, S.R.O.

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO
PACIENTSKÉ ORGANIZACE V OBLASTI
DIGITÁLNÍHO MARKETINGU

SmartGoal v rámci svého projektu "Pro neziskovku " nabízí:

Reklamní služby
Zvýšení povědomí

Nastavení, tvorba a
optimalizace reklamních
kampaní na Googlu,
Seznamu, Linkedinu,
YouTube, Facebooku a
Instagramu.

Google Ads Grant

Konzultace

Osvětové kampaně

Školení

Marketingové strategie,
pomoc s nastavením
konkrétní reklamy nebo
kampaně, příspěvků pro
Facebook nebo
Instagram.

Návrh a vytvoření
bannerů, správa
reklamních kampaní,
vytvoření propagačních
videí, reklama na
sociálních sítích.

Praktická
marketingová školení
na míru pro Vaši
organizaci. Vlastníme
mezinárodní licenci
Digitálního marketingu
ECDL modul M17.

Zviditelnění Vaší práce,
projektů a osvětových
kampaní.

Pomoc se žádostí o
Google Ads Grant textové reklamy
až 10 000 $ měsíčně.

Malé grantové schéma (MGS) - Program Zdraví
Vzdělávání a školení pracovníků pacientských organizací

Pokud si Vaše organizace připravuje žádost o grant do MGS v rámci Programu Zdraví, nabízíme
vzdělávání a školení pro Vaše pracovníky s cílem rozšíření jejich znalostí a dovedností v oblasti online
marketingu a propagace Vaší organizace. Školení odpovídá standardům evropského vzdělávání v rámci
ECDL (European Certification of Digital Literacy) modul M17 Digitální marketing.
Naši školitelé jsou certifikování odborníci ve své oblasti. Vaši zaměstnanci si později mohou ověřit své
znalosti testem ECDL a získat certifikát odbornosti.
Úspěšný absolvent zkoušky by měl chápat principy digitálního marketingu, jeho výhody i omezení, znát
možnosti prezentace na internetu, měl by umět využívat sociální média pro jednoduchou propagaci a
získávání obchodních kontaktů, měl by mít povědomí o využití analytických nástrojů pro měření a
sledování úspěšnosti a dopadu marketingových kampaní
Školení jsou zaměřena prakticky tak, aby byla pro Vaši organizaci co největším přínosem.

INFORMACE O ŠKOLENÍ
Místo
Kurzy probíhají online, v konferenční
místnosi společnosti SmartGoal nebo přímo
ve Vaší organizaci.

Cena
Dle individuální nabídky.

Časová náročnost

Forma

Doporučujeme 40 hod. školení pro splnění
požadavků ECDL certifikátu.
Lze i kratší školení dle potřeb organizace.

Důraz na praktické uplatnění,
minimum teorie.

Počet účastníků

Rozdělení hodin

1 a více

Flexibilní dle potřeb organizace.
Lze rozdělit na několik kratších i
delších bloků.

IVETA KAMENICKÁ

ROMAN KADLEC

KOORDINÁTORKA PROJEKTU

PROJEKTOVÝ MANAŽER

iveta@proneziskovku.cz

kadlec@proneziskovku.cz

Naučíme Vás, jak správně a efektivně pracovat s těmito systémy:

