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Lista dofinansowanych szkoleń : 

L.p.  
Usługi rozwojowe dla pracowników 

sektora komunikacji marketingowej  

Koszt 

jednostkowy* 

[1 godz/netto 

PLN]  

Koszt szkolenia 

1 uczestnik * 

[netto PLN]  

 

Maksymalne 

dofinansowanie  

(80 % wartości 

szkolenia) 

 

 

  

1.  
Coaching menadżerski w zakresie 

zarządzania kryzysowego - 8 sesji  
350,00 zł  2800,00 zł  2240,00 zł  

2.  Techniki redukowania stresu - 16 h  90,00 zł  1440,00 zł  912,00 zł  

3.  
Posługiwanie się narzędziami z zakresu 

marketingu online: SEO  - 6 h  
140,00 zł  840,00 zł  672,00 zł  

4.  

Posługiwanie się narzędziami z zakresu 

marketingu online: Content marketing - 6 

h  
140,00 zł  840,00 zł  672,00 zł  

5.  

Posługiwanie się narzędziami z zakresu 

marketingu online: Google Analytics – 6 

h  
140,00 zł  840,00 zł  672,00 zł  

6.  
Posługiwanie się narzędziami z zakresu 

marketingu online: E-mailing – 6 h  
140,00 zł  840,00 zł  672,00 zł  

7.  

Posługiwanie się narzędziami z zakresu 

marketingu online: Display advertising i 

programmatic – 6 h  
140,00 zł  840,00 zł  672,00 zł  

8.  
Posługiwanie się narzędziami z zakresu 

marketingu online: social media – 6 h  
140,00 zł  840,00 zł  672,00 zł  

9.  
Posługiwanie się narzędziami z zakresu 

marketingu online: video i mobile – 6 h  
140,00 zł  840,00 zł  672,00 zł  

10.  

Posługiwanie się narzędziami z zakresu 

marketingu online - pozostałe, zgodnie z 

potrzebami pracownika – 6 h  
140,00 zł  840,00 zł  672,00 zł  

11.  Planowanie kampanii online – 6 h  140,00 zł  840,00 zł  672,00 zł  

12.  
Sprzedawanie usług z obszaru 

marketingu online  - 12 h  
120,00 zł  1440,00 zł  912,00 zł  

13.  
Zarządzanie projektami 

marketingowymi online  - 12 h  
120,00 zł  1440,00 zł  912,00 zł  

14.  
Projektowanie strategii i systemów e-

commerce - 12 h  
120,00 zł  1440,00 zł  912,00 zł  

15.  
Rozwiązania digitalowe przy pracy 

eventowej – 12 h  
120,00 zł  1440,00 zł  912,00 zł  
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*koszty szacunkowe wynikające z rozeznania rynku cen  

 

 

 

16.  

Techniki tworzenia reklam telewizyjnych 

bez planów zdjęciowych (animacje, 

projektowanie i nagrywanie reklam w 

warunkach izolacji) – 6 h  

166,67 zł  1000,00 zł  800,00 zł  

17.  
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – 6 

h  
166,67 zł  1000,00 zł  800,00 zł  

18.  

Nowe modele biznesowe - 

dywersyfikacja działań, szukanie nisz w 

zakresie produkcji i usług, szukanie 

nowych grup docelowych (przy 

dywersyfikacji działań) – 6 h  

250,00 zł  2000,00 zł  1600,00 zł  

19.  
Organizacja sprzedaży i promocji w 

warunkach pandemii - 6 h  
140,00 zł  840,00 zł  672,00 zł  
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