MEGHÍVÓ
Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő vállalkozótársainkat a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara Gazdasági Szolgáltatások Tagozata, által szervezett, a

Vállalkozók Szabadegyeteme
keretében tartandó

„KOMPLEX SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM AZ ALAPOKTÓL AZ
INTERNETES MARKETING FELHASZNÁLÁSIG"
(abszolút amatőröknek, profi eredménnyel, minden programozói előképzettség nélkül)

Helyszín: Budapest, XI. kerület Budafoki út 41/B. IV. emelet,
Oktatóház SZKI számítógépes tanterme
A meghirdető szervezetek tagjai számára támogatott, kedvezményes számítógépes oktatást és tanfolyamot szervezünk.
Célunk, hogy az üzleti életben minél jobban és hatékonyabban használjuk a modern világ csodáját a számítógépet, és
az Internet kifogyhatatlan tárházát. Ezek ismeretében a vállalkozások költségeit jelentősen csökkentsük, és a
jelenlévők bepillantást és tapasztalatokat nyerjenek a lehetőségekbe.
A mellékelt négy tematika alapján alapfokú számítógépes ismereteket (nem csak kezdőknek!) és web-áruház webértékesítő - szerkesztői - működtetői tanfolyamot szervezünk (akár kezdőknek is!), valamint bemutatjuk az online
marketing kezdőlépéseit a gyakorlatban és jártasságot szerezhetnek értékesítés és marketing támogatás a
gyakorlatában (Értékesítés és marketing támogatás a gyakorlatban CRM) 2x2x4 óra terjedelemben, egymást követő
két napon, hogy az otthoni gyakorlást követően a problémákat másnap az oktatókkal meg lehessen beszélni. A
részletes tematikák megtekinthetők a mellékletben, illetve a www.bkik-marketing.hu honlapon. (2016. októberi
tanfolyamok)

A tanfolyam helyszínén 20-20 fős csoportokat indítunk, számítógépekkel felszerelt oktatóteremben.
Az oktatás tervezett időpontjai az alábbiak:
1. turnus: 2016. 10.12-13-án 9-17 óráig

2. turnus: 2016. 10.19-20-án 9-17 óráig

A modulok sorrendje mindkét turnusnál az alábbi:
1. nap délelőtt alapfokú ismertek, délután online marketing kezdőlépései a gyakorlatban
2. nap délelőtt weblapszerkesztési ismeretek, délután CRM vállalkozásvezetés, online marketing támogatással
Az oktatók a hatékony időfelhasználás miatt eltérhetnek az időbeosztástól!

A tanfolyamra jelentkezők kedvezményes, támogatott regisztrációs díja: 5.080,- Ft (4000. – Ft + Áfa)
Ez tartalmazza a tanfolyam összes költségét, melyet a tanfolyam előtt a regisztrációt követően a megadott számlaszámra át kell
utalni. A számlát a tanfolyamon kapják meg a résztvevők. A regisztrációt E-mailban visszaigazoljuk.
A tanfolyam ideje alatt üdítőt, pogácsát biztosítunk a résztvevőknek. Délben az ebéd egyénileg történik.
A csoportok csak minimum 10 és maximum 15 fővel indulnak!
Jelentkezés írásban, a kért csoport megjelölésével, cégnév résztvevők nevének és E-mail
elérhetőségének megadásával E-mailben:
elnok@bkik-marketing.hu, Mobil: 06-20-937-66-00
A regisztrációról mindenki visszaigazolást kap.

Jelentkezési határidő: 1.turnus 2016. 09.30, és 2. turnus 2016. 10.07.

Faragó Ilona
BKIK GSZT elnök

Csapó György
BKIK alelnök

