Diploma in Web Design, Graphic Design &
Digital Marketing - Πιστοποιημένο από την
TUV AUSTRIA ACADEMY (Hellas)
ΣΚΟΠΟΣ
Το πρόγραμμα είναι το πιο ολοκληρωμένο diploma της αγοράς διότι συνδυάζει τρεις ειδικότητες που οδηγούν στην πλήρη
εξοικείωση και αυτονομία σε θέματα κατασκευής και διαχείρισης ιστοσελίδων, δημιουργίας γραφικών, επεξεργασίας εικόνας
και ήχου και διαχείρισης των εργαλείων προβολής και διαφήμισης στο Internet και στα κοινωνικά δίκτυα.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Απευθύνεται σε όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων
ιστοχώρων (Websites) και να εξοικειωθούν με τα σύγχρονα προγράμματα γραφιστικής, τη δημιουργία και το σχεδιασμό
γραφικών και κινούμενων εικόνων καθώς επίσης και σε όσους θέλουν να αποκτήσουν την εξειδικευμένη γνώση που

απαιτείται για την εφαρμογή των νέων εργαλείων σχεδιασμού και υλοποίησης της προβολής και της
διαφήμισης μέσω του Internet και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Web Design & Development
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ WEB DESIGN

HTML 5 - CSS3 - JAVASCRIPT - JQUERY

RESPONSIVE WEB DESIGN

ADOBE DREAMWEAVER

JOOMLA 3 & ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟΤΗΤΑ

E-COMMERCE ME ΤΟ JOOMLA

WORDPRESS 4x

E-COMMERCE ME ΤΟ WORDPRESS

PHP & MySQL

Graphic Design
PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

COREL DRAW

InDESIGN

PREMIERE

Internet Marketing
DIGITAL CONTENT MARKETING
INTERNET ADVERTISING – GOOGLE ADWORDS
SEO
EMAIL MARKETING

INTERNET STATISTICS – GOOGLE ANALYTICS
AFFILIATE MARKETING
VIDEO MARKETING

Social Media Marketing
SOCIAL MEDIA STRATEGY

FACEBOOK – FACEBOOK ADS & STATISTICS

GOOGLE+ & YOUTUBE – YOUTUBE ADVERTISING - HOOTSUITE

TWITTER - LINKEDIN - INSTAGRAM - PINTEREST : Management & Advertising

Με την ολοκλήρωση του Diploma θα γίνει 2ωρη παρουσίαση του Workshop Social Media &
Internet Marketing των σπουδαστών, με χρήση όλων των "εργαλείων" που έχουν
χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του Diploma.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ DIPLOMA
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 325 ώρες διδασκαλίας
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι Πιστοποιημένο από την ΤÜV AUSTRIA ACADEMY (Hellas)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η Διδασκαλία γίνεται με φυσική παρουσία και με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής
πλατφόρμας, η οποία είναι προσβάσιμη ακόμη και από tablet ή smartphone.
ΠΑΡΟΧΕΣ







Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
Πλούσιο υλικό ανά μάθημα που γίνεται συνεχώς update
Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων
Τα videos καθιστούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μια εξαιρετική επιλογή, γιατί αφομοιώνετε τις
γνώσεις καλύτερα
Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών
Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή σας με άμεση ενημέρωση για
την επίδοσή σας & επισήμανση τυχόν λανθασμένων απαντήσεων

Δείτε ένα intro clip του τρόπου λειτουργίας της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
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Αρκαδίας 16 , 121 32, Περιστέρι, τηλ.: 210.5782931-2-3, fax: 210.5782900
e-mail: info@futurebs.gr, website: www.futurebs.gr

