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Λιβαδειά, 19 Απριλίου 2019

ΠΡΟΣ : -Μέλη Επιμελητηρίου Βοιωτίας.
-Μ.Μ.Ε. Νομού Βοιωτίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης
DIGITAL MARKETING FOR TOURISM BUSINESSES

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, με την συνδρομή της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως
Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης, με θέμα:

DIGITAL MARKETING FOR TOURISM BUSINESSES
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019 (17:00 – 21:00)

& Τρίτη, 7 Μαΐου 2019 (17:00 – 21:00)

Γιατί να παρακολουθήσω το πρόγραμμα;
Σκοπός του προγράμματος είναι

να αναγνωρίσουμε και να αναλύσουμε
τις ανάγκες και προκλήσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα

για τον ευρύτερο τουριστικό κλάδο.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος:
 Θα αξιολογήσουμε την χρήση των τεχνολογικών εξελίξεων
 Θα γνωρίσουμε τις σημαντικότερες πλατφόρμες online παρουσίας και θα εξετάσουμε πώς μπορούμε

να τις αξιοποιήσουμε
 Θα αναγνωρίσουμε τις νέες τάσεις και αλλαγές στην γενικότερη ταξιδιωτική συμπεριφορά.
 Θα εξετάσουμε πως διαμορφώνεται ο ρόλος των ανθρώπων μιας επιχείρησης
 Θα εστιάσουμε σε σύγχρονες και αποτελεσματικές τεχνικές αποδοτικού marketing.

Όλα αυτά θα παρουσιαστούν διαδραστικά, με ενεργό συμμετοχή, μελετώντας περιπτώσεις και καλές
πρακτικές από όλο τον κόσμο. Επιπλέον, θα υπάρξει επίδειξη φυσικών μέσων (π.χ. Google cartonboard,
GearVR headset, review cards κλπ).

Τι θα μάθω;
 Εξελίξεις στην Παγκόσμια αγορά τουρισμού, ευκαιρίες και προοπτικές
 Συμπεριφορά καταναλωτή στο ψηφιακό περιβάλλον
 Online Reviews & Reputation building
 Ταξίδια εμπειριών
 Εργαλεία και τεχνικές για δημιουργία περιεχομένου και ανάπτυξη κοινού.
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Ο εκπαιδευτής: Γιάννης Αγγελάκης

O Γιάννης Αγγελάκης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Παντείου
Πανεπιστημίου, με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ. Από το 1997 δραστηριοποιείται συστηματικά στον τομέα
των interactive media. Έχει διατελέσει επί μια δεκαετία στέλεχος στην εταιρεία Forthnet, όπου κατέλαβε
διάφορες θέσεις ευθύνης στους τομείς του Μάρκετινγκ, της Εμπορικής Ανάπτυξης Υπηρεσιών, καθώς και
Στρατηγικού Σχεδιασμού της εταιρίας. Έχει διατελέσει επίσης Διευθυντής Μάρκετινγκ στις εφημερίδες
Καθημερινή και Αποκαλύψεις, ενώ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εμπορικού σχεδιασμού
και ανάπτυξης μέσω ψηφιακών υποδομών. Είναι ιδρυτικό μέλος του ΙΑΒ (Internet Advertising Bureau) ενώ
είναι μέλος των Young Leaders Ελλάδας καθώς και στους διεθνείς φορείς OPA (Online Publishers
Association) και ΙΝΜΑ (International News Media Association). Τον Ιούνιο του 2011 ίδρυσε την εταιρεία
Engage Media, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις στον τομέα των social media.

Το σεμινάριο, διάρκειας 8 ωρών, θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου
Βοιωτίας (Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά).

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν, για τα μέλη του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με
απαραίτητη προϋπόθεση, την ταμειακή τους ενημερότητα (οικονομικό έτος 2018).

Για τα μη μέλη του Επιμελητηρίου, το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 50€, ενώ
για τους φοιτητές είναι δωρεάν.

Υπεύθυνος για την διοργάνωση και διεξαγωγή του προγράμματος είναι ο Οικονομικός
Επόπτης του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, κ. Λουκάς Παπαχαραλάμπους, τηλ: 22610-27031.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
με το Επιμελητήριο Βοιωτίας: Φουντάς Ευάγγελος, τηλ. 22610 28281, fax: 22610 21347

e-mail: fountas@viotiachamber.gr,
καθώς και να επισκέπτονται το δικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου www.viotiachamber.gr

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης

Χορηγός επικοινωνίας:


