ΝΕΕ ΜΟΡΦΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΟΥ ΤΛΙΚΟΤ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ

Ειςαγωγή: Social media & νζεσ μορφζσ επικοινωνίασ (1 ώρα)
Παρουςίαςθ του social media περιβάλλοντοσ.
Γιατί τα social media είναι ςθμαντικά για τισ επιχειριςεισ.
Πώσ χρθςιμοποιοφνται τα social media από τισ επιχειριςεισ.
Κατανόθςθ των δυνατοτιτων που παρζχουν τα social media ςτισ επιχειριςεισ.

Social Media Platforms (15 ώρεσ)
a. Ιςτολόγια (Blogs) i. Σι είναι το blogging και γιατί οι επιχειριςεισ πρζπει να ζχουν ενεργι
παρουςία ςε αυτό το μζςο.
ii. Πωσ δθμιουργοφμε ζνα blog
iii. Ποια είναι θ βαςικι κεματολογία
b. Κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Google+)
i. Σι είναι το κοινωνικό δίκτυο και γιατί οι επιχειριςεισ πρζπει να ζχουν ενεργι παρουςία ςτο
μζςο αυτό.
ii. Δημιουργία – υποςτήριξη τησ παρουςίασ τησ επιχείρηςησ ςε Ιςτοτόπου
iii. Διαχείριςη πολυμζςων και εικαςτική αξιοποίηςη των ςελίδων. Photoshop
iv. φνδεςη τησ ςελίδασ του κοινωνικοφ δικτφου με την εταιρική ιςτοςελίδα τησ
επιχείρηςησ. Joomla
c. Κοινωνικά μζςα επικοινωνίασ άμεςων μηνυμάτων (Twitter) i. Σι είναι τα κοινωνικό μζςο
επικοινωνίασ άμεςων μθνυμάτων και γιατί οι επιχειριςεισ πρζπει να ζχουν ενεργι παρουςία
ςτο μζςο αυτό.
ii. Δημιουργία – υποςτήριξη τησ παρουςίασ τησ επιχείρηςησ ςτο Ιςτοτόπου.
iii. Διαχείριςη πολυμζςων και εικαςτική αξιοποίηςη του μζςου. Photoshop
iv. φνδεςη του μζςου με την εταιρική ιςτοςελίδα τησ επιχείρηςησ. Joomla
d. Κοινωνικά επαγγελματικά δίκτυα (LinkedIn)
i. Σι είναι το κοινωνικό επαγγελματικό δίκτυο και γιατί οι επιχειριςεισ πρζπει να ζχουν
ενεργι παρουςία ςτο μζςο αυτό.
ii. Δημιουργία τησ παρουςίασ τησ επιχείρηςησ ςε μορφή Ιςτοτόπου
iii. Διαχείριςη πολυμζςων και εικαςτική αξιοποίηςη του μζςου. Photoshop
iv. φνδεςη του μζςου με την εταιρική ιςτοςελίδα τησ επιχείρηςησ. Joomla

Social Media Strategies (διάρκεια 3 ώρεσ)
a. H επιχείρηςη ςτα Social Media: Τλοποίηςη τησ Επικοινωνιακήσ τρατηγικήσ ςτα Social
Media
b. Επιλογή Target Group
c. Επιλογή Social Media
d. Cross Social Media Strategy
e. Day to Day Action
f. Ανάπτυξη τρατηγικήσ ανά μζςο

Facebook – Google+:
i. ε ποιεσ κοινότθτεσ απευκφνεται.
ii. Σρόποι προςζγγιςθσ targetgroup.
iii. Πώσ αυξάνεται θ αναγνωςιμότθτα τθσ ςελίδασ.
iv. Σρόποι αφξθςθσ δθμοτικότθτασ/δθμοςιότθτασ (Likes, Fans & Followers).
v. Ποιο πρζπει να είναι το μινυμα επικοινωνίασ.
vi. Day – to – Day Action. Post Concepts
Twitter:
i. ε ποιεσ κοινότθτεσ απευκφνεται.
ii. Σρόποι προςζγγιςθσ των κοινοτιτων.
iii. Πώσ γίνεται γνωςτι θ παρουςία μίασ επιχείρθςθσ.
iv. Ποιο είναι το βζλτιςτο μινυμα επικοινωνίασ.
v. Σρόποι αφξθςθσ δθμοτικότθτασ/δθμοςιότθτασ (followers, replies & favourites).
vi. Day – to – Day Action. Post Concepts

4. Creative Concepts – Content creation (1 ώρα)
a. H ζννοια του Concept ςτην επικοινωνία
b. Copywriting – Βαςικζσ αρχζσ
c. Εικαςτική προςζγγιςη
d. Δημιουργική ανάπτυξη Concept – Μηχανιςμόσ
e. Concept Implementation ςτα Social Media
f. Day – to – Day Posts
g. Promotional Concept ςτα Social Media

5. Promotional Events/Advertising (1 ώρα)
a. Promotional events
Δθμιουργία promotional events (διαγωνιςμοί, offers) ςτισ διάφορεσ πλατφόρμεσ Social
Media (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)
b. Advertising
υςτιματα προβολισ και διαφιμιςθσ ςτα SocialMedia (π.χ. Facebook Ads). Προώκθςθ τθσ
ςελίδασ μασ μζςω διαφιμιςθσ (paid views). Προώκθςθ των promotional events. ε ποιζσ
κοινότθτεσ ςτοχεφουμε.

5. Statistics/Reporting (1 ώρα)
a) Ανάλυςθ ςτατιςτικών ανά μζςο.
b) Πλατφόρμεσ ανάλυςθσ ςτατιςτικών δεδομζνων.
c) Παρουςίαςθ κφριων KPI’s.
d) Δθμιουργία report.
e) Αξιολόγθςθ ςτρατθγικισ.

Επεξεργαςία εικόνασ
Χρήςη του Photoshop ( 20 ώρεσ)
Πόροι
Χώροσ εργαςίασ
Άνοιγμα και ειςαγωγή εικόνων
Σο Camera Raw
Χρώμα
Διαχείριςη χρωμάτων
Ρυθμίςεισ χρώματοσ και τονικότητασ
Ρετοφσ και μεταςχηματιςμόσ
Επιλογή και εφαρμογή μάςκασ
Eπίπεδα
Χρωματιςμόσ
χεδίαςη
Φίλτρα
Κείμενο
Αποθήκευςη και εξαγωγή εικόνων
Εκτφπωςη
Γραφικά web
Βίντεο και κινοφμενη εικόνα
3D και τεχνική επεξεργαςία εικόνασ
Αυτοματοποίηςη εργαςιών
Προαιρετικζσ επεκτάςεισ
υντομεφςεισ πληκτρολογίου

Joomla

CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS
JOOMLA ( 24 ώρεσ)
(ζνα πλιρεσ ςφςτθμα διαχείριςθσ Διαδικτυακοφ περιεχομζνου)
Ειςαγωγή
Σι είναι η Joomla
Παρουςίαςη ιςτοτόπων Joomla
o Παραδείγματα
Οργάνωςη περιεχομζνου ιςτοτόπου
o ιεραρχημζνο περιεχόμενο …
Παρουςίαςη περιεχομζνου ιςτοτόπου
o διαθζςιμεσ θζςεισ εμφάνιςησ που ζχει το πρότυπο που χρηςιμοποιοφμε
(template)
Διαχείριςη περιεχομζνου
o αποθηκευμζνα ςτοιχεία ςτη βάςη δεδομζνων ( Εικόνα, κείμενο, κ.λ.π.)
Προςπζλαςη περιεχομζνου
o τισ επιλογζσ του επιςκζπτη, μζςω του μενοφ
Διαχείριςη / Παραμετροποίηςη και δημιουργία Μενοφ
o αυτόνομα κείμενα
o κείμενα ενταγμζνα ςε
 ενότητεσ /
κατηγορίεσ /
 Άρθρα
Άρθρο - ελιδοποίηςη Άρθρου,
Κατηγορία - ελιδοποίηςη Κατηγορίασ ωσ Ιςτολόγιο,
Κατηγορία - Βαςική ελιδοποίηςη Καταλόγου Κατηγορίασ,
Ενότητα - ελιδοποίηςη Ενότητασ ωσ Ιςτολόγιο,
o Εφαρμογζσ
o Ενθζματα
 - ελιδοποίηςη Ενότητασ
Ενεργοποίηςη εφαρμογών που είτε υπάρχουν εγκατεςτθμζνεσ ιδθ ςτο Joomla!
(Διαφθμίςεισ, Επαφζσ, Ροζσ Ειδιςεων, Αναηιτθςθ, Δθμοςκοπίςεισ, Δικτυακοί
φνδεςμοι)
Επεκτάςεισ (θλεκτονικό εμπόριο - virtuemart, fortum - fireboard κλπ).

