
Zapraszamy na cykl szkoleń: ,,SPRZEDAŻ W INTERNECIE”.  Dzięki tym szkoleniom wzmocnisz 
budowanie swojej marki w internecie,  a także pozyskasz nowych klientów "#$% 

 

STRATEGIA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH. 

PROGRAM SZKOLENIA: STRATEGIA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH 
DZIEŃ 1: 

MODUŁ 1: AUDYT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH FIRMY  CZAS TRWANIA MODUŁU: 

 
Powitanie uczestników szkolenia – kontrakt szkoleniowy, cele i oczekiwania 

szkoleniowe. 
 

1.1. Audyt działań marketingowych firmy metodą SWOT: 
a) strona www, 
b) Facebook. 
1.2. Audyt komunikacji sprzedażowej.  
1.3. Określenie zasobów, celów, wartości i hamulców firmy. 
 

Po zakończonym module uczestnicy będą:  
- znali metodę SWOT i jej praktyczne zastosowanie w analizie działań marketingowych 
firmy, 
- potrafili określić zasoby, cele, wartości i hamulce w rozwoju firmy. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

4 h 

MODUŁ 2: ANALIZA KONKURENCJI  
 

1.1. Analiza konkurencji metodą SWOT (jedna firma): 
a) strona www, 
b) Facebook, 
c) Instagram. 
1.2 Przygotowanie raportu z praktykami dotyczącymi komunikacji sprzedażowej i 
marketingowej konkurencji: 
a) stworzenie bazy pomysłów na komunikaty sprzedażowe na stronie www i social 
mediach, 
b) stworzenie bazy pomysłów na produkty, np. e-produkty, kursy stacjonarne. 
 
Po zakończonym module uczestnicy będą:  
- znali metodę SWOT i jej praktyczne zastosowanie w analizie działań marketingowych 
konkurencji, 
- mieli stworzony raport dotyczący treści i produktów (w tym e-produktów), jakie ma w 
swojej ofercie konkurencja. 
 
Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia. 

 
 

 
 
 
 
 
 

4 h 

DZIEŃ 2:  

MODUŁ 1: PRZYGOTOWANIE NOWEJ STRATEGII KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ  
 

1.1. Personal branding.  
1.2. Stworzenie persony. 
1.3. Wybór archetypu marki. 
1.4. Omówienie trendów w social mediach w 2021 roku. 
1.5. Storytelling marki. 

8h 



1.6. Stworzenie rekomendacji dla strony. 
1.7. Zaplanowanie na osi czasu wdrożenia rekomendowanych działań. 
 
Po zakończonym module uczestnicy będą:  
- wiedzieli czym jest personal branding i jak stosować go w praktyce, 
- potrafili stworzyć personę swojej marki,  
- znali archetypy marki i potrafili wybrać odpowiedni dla swojej, 
- wiedzieli, jakie są trendy w social mediach w 2021 roku, 
- wiedzieli czym jest storytelling i jak go używać, 
- mieli przygotowane rekomendacje oraz plan ich wdrożenia na stronę www.  
 
Podsumowanie drugiego dnia szkolenia. 

 

2. SZKOLENIE: STRATEGIA MARKETINGOWA NA FACEBOOKU.  

PROGRAM SZKOLENIA: PODSTAWY FACEBOOKA 
DZIEŃ 1: 

MODUŁ 1: KOMUNIKACJA NA FACEBOOKU CZAS TRWANIA MODUŁU: 

Powitanie uczestników szkolenia – kontrakt szkoleniowy, cele i oczekiwania 
szkoleniowe. 

 

1.1. Treści, które przyciągają uwagę. 
1.2. Jak stworzyć post idealny? - zasady. Dodawanie, edytowanie, usuwanie postów 
(dodawanie tekstów, grafik, filmów). Dodawanie reakcji, komentarzy.  
1.3. Grupy na Facebooku. 
1.4. Stworzenie 5-ciu grafik i postów na Facebooka. 
 
Po zakończonym module uczestnicy będą:  
- wiedzieli jakie są zasady pisania angażujących postów na Facebooku, 
- wiedzieli, jak dodać post, edytować i jak moderować komentarze, 
- wiedzieli, jak działają grupy na Facebooku oraz jak powinno się prowadzić grupę, 
- mieli gotowe posty do zamieszczenia na Facebooku. 
 
Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia. 

 
 
 
 
 

 
8 h 

DZIEŃ 2:  

MODUŁ 1: WIZUALNA STRONA MARKI  
 
1.1. Zaplanowanie strategii na 2021 rok w oparciu o rekomendacje ze szkolenia „Audyt 
działań marketingowych”. 
1.2. Stworzenie grafik i treści do postów do końca 2021 roku. 
 
Po zakończonym module uczestnicy będą:  
- mieli zaplanowaną strategię do końca 2021 roku, 
- mieli zaplanowaną strategię treści na Facebooku do końca 2021 roku,  
- mieli stworzoną strategię wizualną na Facebooka do końca 2021 roku. 
 
Podsumowanie drugiego dnia szkolenia. 

 
 
 

 
 

8 h 

 

 



3. SZKOLENIE: REKLAMA NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE.  

PROGRAM SZKOLENIA: REKLAMA NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE 
DZIEŃ 1: 

MODUŁ 1: REKLAMA NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE CZAS TRWANIA MODUŁU: 

 
Powitanie uczestników szkolenia – kontrakt szkoleniowy, cele i oczekiwania 

szkoleniowe. 

1.1. Podstawy Facebook Ads – jak założyć konto reklamowe. 
1.2. Formaty reklamowe Facebook Ads – charakterystyka systemów reklamowych. 
1.3. Targetowanie reklam. 
1.4. Jak stworzyć kampanie reklamowe. 
1.5. Manager Reklamowy. 
1.6. Pixel Konwersji. 
1.7. Monitorowanie Konwersji. 
1.8. Raporty Kampanii reklamowej. 

Po zakończonym module uczestnicy będą:  
- znali podstawy Facebook Ads i ich wykorzystanie na Facebooku i Instagramie, 
- znali formaty reklamowe Facebook Ads, 
- wiedzieli w jaki sposób targetować reklamy, aby docierały do właściwej grupy 
docelowej, 
- wiedzieli, jak stworzyć kampanie reklamowe, 
- posługiwali się narzędziem Manager Reklam oraz Pixel, 
- wiedzieli, jak monitorować konwersję, 
- wiedzieli, gdzie znaleźć raporty kampanii reklamowej oraz będą potrafili analizować 
dane z raportu. 

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 h 

 

Cena pakietu: ,,SPRZEDAŻ W INTERNECIE” (5 dni szkoleniowych) - 5 000 zł (cena dla jednego 
uczestnika).  

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych "#$%  


