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WPROWADZENIE DO CONTENT MARKETINGU
1. Content marketing - czym jest i jak wpisuje się w strategię social

media w firmie.

2. Mity dotyczące content marketingu.

3. Content marketing w 2016 roku.

4. Trendy content marketingu na 2017 rok.

5. Filozofia inbound marketingu.

1. Paid, owned, earned media -  czy czy model POEM ma znaczenie?

2. Persona i customer journey - treści w procesie zakupowym.

3. Marketing automation - jak to działa w content marketingu.

4. Cele działań i wskaźniki pomiaru w content marketingu.

5. Narzędzia content marketingu i kanały dystrybucji treści.

6. Strategia content marketingowa.

social media
w strategii content marketingowej



1. Jak pisać chwytliwe teksty internetowe

2. Formy treści w social media - co dziś działa?

3. Hashtagi bez tajemnic - buduj zasięg

4. Jak pisać na smartfony?

5. Charakterystyka treści w social media:

WEBWRITING i M-COPYWRITING

1. Kim jest dziś influencer i na czym polega influencer marketing.

2. Gdzie szukać influencerów i jak ich wybierać do współpracy.

3. Jak dobierać kanały współpracy do publikacji treści.

4. Jak szukać konceptu do współpracy z influencerem - wyróżnij się!

5. Narzędzia i firmy, które powinieneś znać.

6. Win-Win-Win - o co chodzi?

7. Cele i efekty kampanii z influencerem - nie podróżuj bez mapy!

 INFLUENCER MARKETING

Facebook

Instagram



1. Jak budować kalendarz treści.

2. Jak dobrze zbudować personę w komunikacji content

marketingowej.

3. Najlepsze narzędzia - gdzie szukać inspiracji i gdzie ulepszać
swoje działanie.

4. Warsztat - budujemy strategię content marketingową.

WDROŻENIE STRATEGII

Twitter

Slideshare

LinkedIn

Pinterest



Specjalistka w zakresie nowych
mediów i marketingu internetowego.

Założycielka agencji Content King
przejętej przez międzynarodową
agencję Havas Worldwide. Dziś

publikuje na barbarastawarz.pl oraz
happycontent.pl. Z branżą

internetową związana od 2005 roku.
Autorka książki „Content marketing

po polsku” oraz wielu publikacji w
magazynach branżowych. Od 6 lat

jest wykładowcą akademickim m.in.
na Uniwersytecie SWPS, SGH oraz

AGH.

Prowadząca
Barbara Stawarz



Organizator
Social Media Now

Social Media Now jest agencją wyróżnioną przez Facebooka na

stronie prezentującej najlepsze kampanie z całego świata.

Naszą specjalizacją są kampanie reklamowe na Facebooku oraz

innych serwisach społecznościowych, których celem jest

osiągnięcie wymiernych, mierzalnych efektów biznesowych.

mediów społecznościowych, w zakresie działań nastawionych na

mierzalny efekt.

Social Media Now Piotr Chmielewski ul. Sukiennicza 8/79, 31069 Kraków
NIP: 5213253779, REGON: 141963210


