
 

Στοιχεία Διεξαγωγής 

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: 
03, 10, 17 & 24 Νοεμβρίου (09:00-
12:45)   
Διάρκεια Προγράμματος:  
Σύνολο 14 ώρες 
Τοποθεσία:   

Webinar - μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας. Θα δοθούν 
σχετικές οδηγίες σε όλους τους 
συμμετέχοντες.  
 

      Κόστος Συμμετοχής 

Αρχικό Κόστος:   
€328 + [VAT (€62.32)] 
 
Κόστος με επιδότηση:   
€90+ [VAT (€62.32)] 
 
Κόστος για Μη Δικαιούχους 
ΑνΑΔ:   
€190 [συμπεριλαμβανομένου του VAT] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (MARKETING), ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΕΝΩΝ & ΜΕΤΡΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 

 
 

Σκοπός του προγράμματος 
Το Digital Marketing (ψηφιακό μάρκετινγκ) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 
Στρατηγικών Σχεδιασμών των Επιχειρήσεων καθώς δίνει την δυνατότητα 
διείσδυσης σε διαφορετικά κανάλια και αγορές.  
Οι περισσότερες εταιρείες, ως μέρος του διαδικτυακού τους marketing, διαθέτουν 
μια τουλάχιστον ιστοσελίδα (site), λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
συνδρομές σε διάφορους ιστότοπους κλπ., όπου μπορούν να προβάλλουν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.  
Δεδομένης της πολυπλοκότητας των Ψηφιακών μέσων, για όσους δεν τα 
γνωρίζουν καλά, αλλά και της  σημαντικότητάς τους για την προώθηση προϊόντων 
με σχετική ευκολία, εντοπίστηκε η ανάγκη για εκπαίδευση των ιδιοκτητών και των 
στελεχών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τρόπο μέτρησης, ανάλυσης και 
αξιολόγησης του αποτελέσματος που ‘’πληρώνουν’’ για να έχουν μια παρουσία 
στο διαδίκτυο.   
Σκοπός λοιπόν του προγράμματος είναι να παραθέσει στους συμμετέχοντες τα 
πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με τη μη αποτελεσματική ψηφιακή 
προώθηση της επιχείρησής τους, να τους παρέχει απλά και λειτουργικά εργαλεία 
τα οποία θα μπορούν να αξιοποιήσουν (ανεξαρτήτως επιπέδου ψηφιακών 
γνώσεων) για τον εντοπισμό των κενών αυτών και να τους καθοδηγήσει πώς να 
επιλέγουν τα πιο κατάλληλα μέτρα βελτίωσης, αξιοποιώντας το εργαλείο της 
ψηφιακής τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο. 

 

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδανική για: 
• Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κάθε μεγέθους ή μορφής δραστηριότητας και 

ελεύθερους επαγγελματίες 

• Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που επιδιώκουν να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα της ψηφιακής προώθησης της εταιρείας 

• Στελέχη/ Υπεύθυνους Marketing, Εμπορίας και Προώθησης 

• Συμβούλους Digital Marketing 

 
 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔ ΚΥΠΡΟΥ.  
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με 
εργοδοτούμενους τους οι οποίοι 
ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής θα 
τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. 
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Contact Us

 
 

Για Δήλωση Συμμετοχής στο 
πρόγραμμα αποστείλτε 
συμπληρωμένη την Αίτηση που θα 
βρείτε σε αρχείο στην ιστοσελίδα 
μας ή ζητήστε την από τα άτομα της 
ομάδα μας!! 

 

Mind The Gap Ltd  

Τel: 25251435 

Fax: 25251436 

info@mindthegap.com.cy 

www.mindthegap.com.cy 

 

 Με την ολοκλήρωση της 
Εκπαίδευσης οι Συμμετέχοντες 
θα λάβουν Πιστοποιητικό 
Παρακολούθησης. 

 

Στόχοι του προγράμματος 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

• Γνωρίζουν τις βασικές αρχές του ψηφιακού μάρκετινγκ και τα μέσα που 
υπάρχουν διαθέσιμα 

• Αναγνωρίζουν τα προβλήματα που οδηγούν στα αρνητικά αποτελέσματα 
της ψηφιακής τους προώθησης 

• Διακρίνουν την ποιότητα του ψηφιακού υλικού που ετοιμάζεται από τα 
αρμόδια άτομα   

• Αξιοποιούν τα εργαλεία μέτρησης, ανάλυσης & αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των ψηφιακών προωθητικών τους ενεργειών 

• Σχεδιάζουν αποτελεσματικές ενέργειες βελτίωσης στα κενά που εντοπίζουν 

• Εφαρμόζουν καινοτόμες τεχνικές οι οποίες θα τους αποφέρουν με απλά 
βήματα το επιθυμητό αποτέλεσμα 

• Επιλέγουν σε ποιες περιπτώσεις και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να διαθέσουν 
πόρους για ψηφιακή προώθηση 

• Σκέφτονται «έξω από το κουτί» όταν ασχολούνται με ζητήματα ψηφιακού 
μάρκετινγκ. 

• Υιοθετήσουν πρακτικές που θα οδηγήσουν στην οικοδόμηση της σωστής 
κουλτούρας - γύρω από την καινοτομία, την πρωτοβουλία και τη συνεχή 
βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης. 

 
Προφίλ Εισηγητή 
Ο εκπαιδευτής είναι εγκεκριμένος ΕΕΚ από τη ΑνΑΔ και διαθέτει πολυετή 
αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε όλο το φάσμα που περιλαμβάνει 
το Ψηφιακό Μάρκετινγκ  (Σχεδίαση & Δημιουργία Ιστοσελίδων, SEO, Κοινωνικά 
μέσα Δικτύωσης, Μηχανές Αναζήτησης κλπ.). Είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού 
Πτυχίου στην επιστήμη των υπολογιστών και κάτοχος Μεταπτυχιακού MBA. 
 
Στο σεμινάριο θα λάβει μέρος προσκεκλημένος εισηγητής του οποίου το 
ερευνητικό έργο αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την ανάπτυξη 
συστημάτων για βάσεις πληροφοριών και δεδομένων. Ως αναλυτής και 
προγραμματιστής υπήρξε επικεφαλής ευρείας ερευνητικής ομάδας για την 
ανάλυση και δημιουργία λογισμικών για την ψηφιοποίηση και την επεξερ-
γασία δεδομένων. Έχει επιτελέσει Υπεύθυνος του Tμήματος Έρευνας & 
Ανάπτυξης σε διάφορους Οργανισμούς και έχει εργαστεί ως Ανεξάρτητος 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων. 
   

Θεματολόγιο 
• Ενότητα 1: Εισαγωγική Ενότητα 

• Ενότητα 2: Έννοιες Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Κοινωνικών 
Δικτύων 

• Ενότητα 3: Πρακτικές Διαχείρισης Κοινωνικών Δικτύων 

• Ενότητα 4:Πρακτικές Διαδικτυακού Μάρκετινγκ και On line Διαφήμισης 

• Ενότητα 5: Εργαλεία Ανάλυσης Δεδομένων Διαδικτύου 

• Ενότητα 6: Ενέργειες Βελτίωσης Αποτελεσμάτων 

• Ενότητα 7: Τελική Συζήτηση- Αξιολόγηση προγράμματος 

 

 
 

 

http://www.mindthegap.com.cy/

