
Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
- Να περιγράφουν και να επεξηγούν τις διαφορετικές χρήσεις των ΜΚΔ.
- Να επιλέγουν και να αιτιολογούν το κατάλληλο ΜΚΔ για τις ανάγκες τους στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού επικοινωνίας.
- Να αναπτύσσουν τεχνικές  διαχείρισης πολλαπλών λογαριασμών.
- Να διατυπώνουν τα νομικά πλαίσια και τη δεοντολογία της χρήσης των ΜΚΔ.

ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το κόστος συμμετοχής του προσφερόμενου προγράμματος παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κόστος Συμμετοχής 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ

(για τους δικαιούχους) 
Κόστος Συμμετοχής για 

δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ
Κόστος Συμμετοχής για 
δικαιούχους άνεργους

€ 150.00 + ΦΠΑ (19%) € 119.00 € 59.50 (συμπ. ΦΠΑ) € 0

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΕΚΠΑΙΔEΎΤΡΙΑΣ
Η Δρ Ήβη Λάμπρου έχει σπουδάσει Δημοσιογραφία και Επικοινωνία στη Γερμανία και στη Μεγάλη Βρετανία και έχει διδακτορικό τίτλο στις 
Πολιτικές Επιστήμες. Έχει διδάξει σε ακαδημαϊκά ιδρύματα στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα,  ενώ έχει δουλέψει ως ραδιοφωνικός 
παραγωγός και αρθρογράφος. Από το 2000 προσφέρει υπηρεσίες ως Σύμβουλος Επικοινωνίας σε εταιρίες  και ιδιώτες τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στην Κύπρο. Είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Δημοσιογραφίας , Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Frederick και τα ερευνητικά 
της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα επικοινωνίας και τις εξελίξεις στον χώρο των Μέσων Επικοινωνίας. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: Στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
τα οποία ασχολούνται με μάρκετινγκ, στρατηγικό σχεδιασμό, 
εξυπηρέτηση πελατών ή/ και πωλήσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επιθυμητή  η καλή γνώση
αγγλικής γλώσσας και αρχών Μάρκετινγκ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
12 Δεκεμβρίου 2019, ώρες 13:30-21:30.
Το πρόγραμμα διάρκειας 8 ωρών θα πραγματοποιηθεί στις 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου FREDERICK στη Λευκωσία.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εισαγωγή στις χρήσεις των Κοινωνικών Δικτύων 
και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Δικαιούχοι επιχορήγησης ΑνΑΔ είναι εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών (επιχορήγηση €119,00.00) και άνεργοι (100% επιχορήγηση) νοουμένου 
ότι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ΑνΑΔ. Δεν καταβάλλεται ενίσχυση σε αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα ή δημόσιους υπάλληλους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick 
www.frederick.ac.cy/EKEK , 22394489 ή ekek@frederick.ac.cy.


