
 

       

 

Тренінг 
ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ ТПП 

21-22 лютого 2018 р., 9:00 – 17:00 
 

Місце: Київська ТПП, Біла бізнес-зала, вул. Б. Хмельницького, 55 

Тренер: Насирова Світлана 
 

Теми тренінгу: 

 

1. Огляд інструментів інтернет-маркетингу, розуміння специфіки застосування кожного з них. 

2. Базовий маркетинговий мінімум для запуску просування в інтернеті (ключовий продукт, 

ключовий клієнт, ключові вигоди). 

3. Контекстна реклама – як правильно ставити завдання контекстологіі, КРI, як аналізувати 

ефективність реклами. 

4. SMM – як використовувати Facebook, Linkedin, YouTube для залучення клієнтів 

5. E-mail маркетинг – специфіка створення, джерела отримання баз, очікувані результати. 

6. ВзаємоPR і партнерський маркетинг. 

7. Експертне просування через виступи на заходах. 

 

Профіль тренера: Насирова Світлана 

 підприємиця з 10-річним стажем, власниця власного рекламно-інформаційного 

консалтингового агентства 
 15 років досвіду роботи у сфері маркетингу та реклами 

 5 років роботи директором з розвитку великого меблевого підприємства (ТОП-3 серед 
найбільших компаній країни) 

 5 років роботи керівником прес-служби управління Київської міської державної адміністрації 

 більше 80 великих офф-лайнових заходів чисельністю від 15 до 3000 чоловік, серед яких 
Всеукраїнська зустріч мерів, бізнес-форум із впровадження інтернет-технологій для МСБ, 

молодіжна муніципальна асамблея та ін. 
 за освітою психолог, спеціалізація «психологія реклами та маркетингу» 

 

 

Центр бізнес-освіти Київської ТПП,  

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 55 

Тел.: +380 (44) 235-82-96, +380 (50) 411-14-15   

e-mail: seminar@kcci.org.ua  

веб: http://training-center.kiev.ua 

Facebook: https://www.facebook.com/trainingpalata 

mailto:seminar@kcci.org.ua
http://training-center.kiev.ua/
https://www.facebook.com/trainingpalata


       
 

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ 

День 1 – 21 лютого 

СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ТА ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНЕТ-ПРОСУВАННЯ 

9:00 – 9:30             Реєстрація учасників 

9:30 – 10:45  Демонстрація інструментів інтернет-маркетингу 

- контекстна реклама, SEO, SMM 

- розуміння специфіки використання кожного із інструментів   

 

10:45 – 11:00  Кава-брейк 

11:00 – 12:30 Базовий маркетинговий мінімум для запуску інтернет-маркетингу 

- опис ключового продукту, який буде рекламуватися в інтернеті 

- створення портрету ключового клієнту 

- моделювання воронки продажів 

 

12:30 – 13:00 Обідня перерва 

13:00 – 15:00 Контекстна реклама 

- основи запуску контекстної реклами 

- правила підбору підрядників для запуску контестної реклами  

- як правильно готувати ТЗ для підрядників 

- КРI, як аналізувати ефективність контекстної реклами  

15:00 – 15:15  Пауза 

15:15 – 17:00 Q&A cесія  

 

 

 

 

 



       

 

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ 

День 2 – 22 лютого 

МАЛОБЮДЖЕТНІ ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНЕТ-ПРОСУВАННЯ ТА  

 МОДЕЛЮВАННЯ ВОРОНОК ПРОДАЖІВ 

 

9:00 – 9:30             Реєстрація учасників 

9:30 – 11:00  SMM 

- соціальні мережі як інструмент просування товарів та послуг 

- Facebook – найпопулярніша соціальна мережа: правила використання для 

пошуку клієнтів, безкоштовне просування та платна реклама 

- специфіка використання Linkedin для пошуку контактів та подальшої роботи з 

ними 

- як використовувати YouTube для залучення нових клієнтів  

  

11:00 – 11:15   Кава-брейк 

11:15 – 12:45 E-mail маркетинг 

- специфіка використання E-mail маркетингу для просування товарів та послуг 

- E-mail маркетинг – робота з холодними базами 

- очікувані результати від E-mail маркетингу 

 

12:45 – 13:30 Обідня перерва 

13:30 – 15:00 1. ВзаємоPR та партнерський маркетинг 

- правила підбору потенційних партнерів для взаємоPR 

- якісний контекст – запорука успішних переговорів для взаємоPR 

2. Експертне просування через виступи на заходах 

15:00 – 15:15 Пауза 

15:15 – 17:00 Q&A cесія  


