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PREDSTAVITEV

Prvo certificirano usposabljanje v Sloveniji

Diploma iz digitalnega marketinga
..Profil strokovnjaka za digitalni marketing je trenutno najbolj iskan profil v podjetjih..

openIT, d. o. o., kot slovenski partner Digital Marketing Instituta iz Dublina v oktobru 2015 razpisuje certificiran program usposabljanja za pridobitev Diplome iz digitalnega marketinga.

Program diplome je sestavljen iz desetih
modulov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uvod v digitalni marketing,
Optimizacija spletnih strani SEO,
Spletno oglaševanje SEM,
E-mail marketing,
Display oglaševanje,
Mobilni marketing,
Spletna analitika,
Družbeni mediji, 1. del,
Družbeni mediji, 2. del,
Strategije in načrtovanje.

Program usposabljanja sledi predpisanemu
učnemu načrtu Digital Marketing Instituta iz
Dublina, ki ima podružnice v več kot 50 državah
sveta. Vsako četrtletje strokovni svet inštituta, ki
ga sestavljajo strokovnjaki priznanih blagovnih
znamk (Twitter, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, IBM, Vodafone in druge) osvežuje učni
načrt z najnovejšimi vsebinami, metodami in
tehnikami.

Glavne prednosti diplome
Mednarodno priznani program
Diploma iz digitalnega marketinga je mednarodno prepoznavna in se izvaja v več kot 50
državah sveta.
Usklajen z EOK-om
Program je usklajen z Evropskim ogrodjem
kvalifikacij (raven 5).
Pridobitev kvalifikacije
Izpit opravljate na neodvisnem izpitnem
centru Pearson VUE.

www.racunalniske-novice.com

K atera znanja in veščine boste osvojili
z diplomo

• Samostojno in učinkovito boste načrtovali
in kreirali SEO, SEM, mobilne kampanje in
kampanje na družbenih omrežjih ter z
e-pošto.
• Pridobljeno znanje boste uspešno integrirali v obstoječe marketinške akcije.
• Razumeli boste število obiskovalcev/promet na vaši spletni strani in družbenih
omrežjih, ga diferencirali ter uspešno
povečevali konverzijo.
• Razumeli in razlikovali boste pomen uporabe digitalnega marketinga v domačem in
mednarodnem poslovanju.
• Spoznali boste različne vire in aplikacije, ki
jih boste s pridom uporabljali za izgradnjo
učinkovite in dobičkonosne spletne strani.
• Pridobili boste znanje na področju
strateškega načrtovanja v digitalnem marketingu.

Komu priporočamo vpis v program?
• Vsem, ki ste v podjetju zadolženi za razvoj
in implementacijo digitalnega marketinga.
• Strokovnjakom na področju digitalnega
marketinga, ki želite intenzivno pospeševati
prodajo skozi digitalne kanale.
• Zaposlenim v marketingu, ki želite osvojiti
manjkajoče znanje na področju digitalnega
marketinga.
• Podjetnikom, ki želite izkoristiti naraščajočo
moč digitalnega marketinga.
• Študentom, ki se zavedate, da vam fakultetni kurikulum ne bo zagotovil zadostnega
znanja na področju digitalnega marketinga, s katerim bi lahko uspešno konkurirali
na zaposlitvenem trgu.

Telefon:
0599 510 91
openit.si

Jesenski vpisi
Izbirate lahko med intenzivnim petdnevnim
usposabljanjem ali večtedensko večerno šolo.
• Boot camp: intenzivno usposabljanje od 13.
do 17. oktobra 2015.
• Večerna šola: od 20. oktobra do 24. novembra 2015.
Več informacij o izvedbi programa in vpisu
najdete na spletni strani openit.si. 
(P. R.)

openIT d. o. o.
Petrušnja vas 64, 1296 Šentvid pri Stični
E-mail: info@openit.si
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