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Co przed nami?
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REKOMENDACJE RADY SEKTOROWEJ
WSPARCIE DLA MMSP



6 sierpnia br. Rada zatwierdziła rekomendacje nadzwyczajne (covidowe)

- 19 usług rozwojowych dla SKM 

- termin naboru – 30 listopada 2020

- termin realizacji usług rozwojowych – 31 marca 2021

- dofinansowanie max. 80%

- system refundacyjno-zaliczkowy
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REKOMENDACJE NADZWYCZAJNE



Usługi rozwojowe dla pracowników sektora komunikacji marketingowej Maksymalnie
dofinansowanie

Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: 

• SEO

• Content marketing

• Google Analytics

• E-mailing

• Display advertising i programmatic

• Social media

• Video i mobile

Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online - pozostałe, 
zgodnie z potrzebami pracownika

Planowanie kampanii online

Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii

672,00 zł

38

Limity dofinansowania usługa/uczestnik (netto)
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Usługi rozwojowe dla pracowników sektora komunikacji marketingowej Maksymalnie 
dofinansowa
nie

Coaching menadżerski w zakresie zarządzania kryzysowego 2240,00 zł

Techniki redukowania stresu 912,00 zł

Sprzedawanie usług z obszaru marketingu online

Zarządzanie projektami marketingowymi online

Projektowanie strategii i systemów e-commerce

Rozwiązania digitalowe przy pracy eventowej

Techniki tworzenia reklam telewizyjnych bez planów zdjęciowych 
(animacje, projektowanie 

i nagrywanie reklam w warunkach izolacji)

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

800,00 zł

Nowe modele biznesowe - dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie 
produkcji i usług, szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji 
działań)

1600,00 zł

Limity dofinansowania usługa/uczestnik (netto)



Aktualizacja rekomendacji nastąpiła we wrześniu br. 

- 25 usług rozwojowych dla SKM 

- termin naboru 2021

- dofinansowanie max. 80%
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REKOMENDACJE ZWYCZAJNE
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REKOMENDACJE ZWYCZAJNE

Planowanie kampanii marketingowej w oparciu o brief strategiczny klienta

Projektowanie strategii komunikacji

Projektowanie strategii marki

Budowanie strategii komunikacji opartej na działaniach, doświadczeniach i zaangażowaniu uczestników 
(storydoing)

Opowiadanie historii w marketingu (storytelling)

Stosowanie „consumer insight” w komunikacji marketingowej

Mierzenie efektywności kampanii marketingowej 

Pozyskiwanie wiedzy o konsumentach

Prezentowanie strategii

Planowanie kampanii online

Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)

Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)

Prowadzenie sprzedaży i promocji w internecie (e-commerce)
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REKOMENDACJE ZWYCZAJNE

Planowanie i prowadzenie działań marketingowych w mediach społecznościowych

Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem serwisów i aplikacji mobilnych (mobile marketing)

Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem marketingu w wyszukiwarce (SEM)

Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem Google Analytics

Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem e-mailingu

Projektowanie doświadczeń konsumenckich (consumer experience)

Projektowanie rozwiązań skoncentrowanych na potrzebach klienta (consumer design)

Mapowanie ścieżki konsumenta (consumer journey)

Komunikowanie marki na platformach e-commerce

Stosowanie danych o konsumentach w rozwoju marki

Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym

Planowanie projektu marketingowego

Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej



„Identyfikacja instrumentów wsparcia 
dla rozwoju SKM”

Sektor Komunikacji Marketingowej w PL i UE
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REKOMENDACJE ZWYCZAJNE
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