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“Η οικονομική επιτυχία προκύπτει όχι κάνοντας ό,τι κάνουν οι άλλοι καλά, αλλά κάνοντας κάτι
που οι άλλοι είτε δεν μπορούν να κάνουν καθόλου είτε δεν μπορούν να κάνουν καλά.”
John Kay, Βρετανός οικονομολόγος

H προώθηση τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών μέσα από το διαδίκτυο γνωρίζει ολοένα και περισσότερη ανάπτυξη και
αποδοχή τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
Η επιτυχία των πωλήσεων, η επίτευξη της αναγνωρισιμότητας και οι δημόσιες σχέσεις μιας επιχείρησης δεν καθορίζονται πλέον,
από τη διαφοροποίηση του προϊόντος, αλλά από την ικανότητα των συνεργατών της επιχείρησης να δημιουργούν νέες αγορές, στην
εγχώρια αλλά και στην παγκόσμια αγορά.
Παράλληλα, με τη Διαδικτυακή Επιχειρηματικότητα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Οι υποψήφιοι προς εργασία, που είναι
προσανατολισμένοι στη Διαδικτυακή Επιχειρηματικότητα μπορούν να παρέχουν στοχευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, εντός και
εκτός Ελλάδας.

Γιατί ACTA

Σε ποιους απευθύνεται

Η ACTA, Εταιρεία Έντασης Γνώσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατανοώντας πλήρως τη σημασία της
πιστοποιημένης γνώσης στη σύγχρονη αγορά εργασίας,
δημιούργησε την πρωτοποριακή, για τα ελληνικά δεδομένα,
πιστοποίηση “Cerfied Administrave Professional GreekEnglish Typist” (CAPGrEnT).
Η πιστοποίηση αυτή είναι ιδανική για κάθε επαγγελματία που
θέλει να ξεχωρίσει, έχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο
χώρο του.

Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες & Στελέχη Επιχειρήσεων που έχουν στην αρμοδιότητα τους την προώθηση
του Εταιρικού τους Site. Σε Στελέχη Πωλήσεων &
Marke|ng καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις και τους
επαγγελματίες που τους ενδιαφέρει η διαχείριση της
φήμης τους στο διαδίκτυο, οι δημόσιες σχέσεις και η
ανατροφοδότηση από την ίδια την αγορά. Τέλος απευθύνεται σε Στελέχη Διαφημιστικών Εταιρειών και
Επιχειρήσεων Ανάπτυξης & Προώθησης Ιστοσελίδων.

CERTIFIED INTERNET MARKETING PROFESSIONAL

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 19
ενότητες:

Με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και το ιδιαίτερο
επιχειρηματικό περιβάλλον της σύγχρονης εποχής, προσαρμοσμένη στην ελληνική πραγματικότητα, η ACTA δημιούργησε την πρωτοποριακή Πιστοποίηση CIMP προκειμένου
να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ανάγκη των επιχειρήσεων
να οργανώσουν και να φέρουν εις πέρας τις καθημερινές τους
προκλήσεις με τρόπο αποτελεσματικό.

Το CIMP πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να:
§ Κάνει έρευνα αγορών και ορισμό εταιρικών στόχων
στο διαδίκτυο
§ Αξιολογεί και διαχειρίζεται την ποιότητα ενός Site
§ Αναπτύσσει την αναγνωρισιμότητα και να
διαχειρίζεται τη φήμη της επιχείρησης
§ Βελτιστοποιεί την εταιρική παρουσία στις μηχανές
αναζήτησης
§ Βελτιστοποιεί την εταιρική παρουσία στα Social Media
§ Κατανοεί τους όρους διαχείρισης της πληρωμένης
διαφήμισης
§ Κατανοεί το μοντέλο δημιουργίας, εκτέλεσης και
ανάλυσης διαφημιστικών καμπανιών
§ Δημιουργεί online προγράμματα συνεργασιών και
ρυθμίζει την αποδοτικότητά τους
§ Αναλύει τη συμπεριφορά των διαδικτυακών
επισκεπτών
§ Αναλύει και βελτιστοποιεί τα ανταποδοτικά οφέλη των
διαδικτυακών στρατηγικών

Θεσσαλονίκη:
Εγνατίας 1, 54630, Τηλ: 2310 510870
Fax: 2310 510871, e-mail: info@acta.edu.gr

1. Εισαγωγή στο Internet Marke|ng
2. Μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης (Search Engine
Marke|ng).
3. Βελτιστοποίηση Ιστοτόπου (On-Page)
4. Βελτιστοποίηση - Ρύθμιση Ιστοσελίδων
5. Βελτιστοποίηση Εκτός Ιστοτόπου (Oﬀ-Page)
6. Link Marke|ng
7. Πηγές πρόσθετων Link (μέσω διανομής περιεχομένου)
8. Παρακολούθηση των κατατάξεων (rankings) στις
μηχανές αναζήτησης
9. Τεχνικές προς αποφυγή (Search Engine Spamming)
10. Διαφήμιση στις Μηχανές Αναζήτησης - Online
Διαφήμιση
11. Social Media Marke|ng
12. Email marke|ng
13. Marke|ng Συνεργατών (Aﬃliate)
14. Μέτρηση & Ανάλυση δεδομένων
15. Πηγές Δεδομένων Επισκεψιμότητας
16. Πηγές επισκεψιμότητας
17. Το Sales Funnel και ο Κύκλος Πώλησης
18. Επιχειρηματικά μοντέλα και Δείκτες Απόδοσης KPI
19. Ξεκινώντας την Internet Marke|ng Επιχείρησή σας

Αξιολόγηση του Υποψηφίου
Η έκδοση του Πιστοποιητικού απαιτεί εξετάσεις οι οποίες
περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και
ανάπτυξη θεμάτων πάνω στο αντικείμενο του διαδικτυακού
marke|ng. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης.

Αθήνα:
Βασ. Σοφίας 55, 11521, Τηλ: 210 7239770
Fax: 210 7239777, e-mail: info@acta.edu.gr
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