
SZKOLENIE „SOCIAL MEDIA W SPORCIE” 18.07.2019 

Zdecyduj się na udział w szkoleniu SPORTBIZ Academy "Social Media w 
sporcie" i odbierz certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności zawodowe!

Podczas szkolenia otrzymasz od nas ogromną dawkę praktycznej wiedzy, a także znajomość sprawdzonych
narzędzi wykorzystywanych w social mediach.  
Wydarzenie odbędzie się 18 lipca 2019 roku w Poznaniu w godzinach 10.00 - 16.00 i będzie miało charakter
merytorycznych warsztatów. 

Czego dowiesz się podczas szkolenia? 
1. Poznasz nowe trendy w social mediach,
2. Dowiesz się jak skutecznie komunikować się z odbiorcami oraz, które kanały są najefektywniejsze,
3. Jakie treści generują interakcję z kibicami,
4. Dowiesz się jak angażować kibiców niezależnie od wyniku sportowego,
5. Jak radzić sobie podczas kryzysu w social mediach,
6. W jaki sposób sprzedawać poprzez social media,
7. Jak wyróżnić się na tle innych i zostać zauważonym.

Jeżeli zależy Ci na rozwijaniu swoich umiejętności zawodowych, zdobywaniu praktycznej i wartościowej
wiedzy to koniecznie musisz być z nami! 

Szkolenie poprowadzi Szymon Laszewicz - ekspert Digital Marketingu, który zajmuje się opracowywaniem i
wdrażaniem strategii promocji marek online. Od ośmiu lat odpowiada za promocję, zasięg i wizerunek zarówno
dużych korporacji jak i startupów. Szkoli ich właścicieli z efektywnego wykorzystania narzędzi internetowych do 
promocji swoich pomysłów.      

Zgłoś swój udział do czwartku 11.07.2019 i skorzystaj ze specjalnej oferty. 
RABAT nawet 200 zł!

Przypominamy, że obowiązuje ograniczona liczba miejsc, dlatego zachęcamy do 
wcześniejszej rejestracji!

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę: https://bit.ly/2WVMtuE  

Sprawdź również nasze pozostałe szkolenia. Zarejestruj się i zapewnij sobie gwarantowane miejsce: 
 08.08  Jak efektywnie sprzedawać w branży sportowej
 12.09  Profesjonalne zarządzanie sportem w mieście
 03.10 Nowe trendy w sponsoringu sportowym

W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu.  

Pozdrawiam,  
Klaudia Czarniecka 
Specjalista ds. sprzedaży i marketingu 
e-mail: k.czarniecka@sportwin.pl
tel.: +48 510 799 113

Interesujesz się marketingiem sportowym? Dołącz do nas!  
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