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Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα

16 ώρες

3 εισηγητές

Η Εξέλιξη δηµιούργησε το Digital Marketing in Hospitality, ένα εξειδικευµένο εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα
για το digital marketing στο ξενοδοχειακό κλάδο.
Σκοπός του 16ωρου προγράµµατος είναι να µυηθείτε στη θεωρία, τις στρατηγικές και τα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν
να αξιοποιήσετε µε τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες του διαδικτύου προς όφελος της µονάδας σας. Έτσι, θα µπορείτε
να πετύχετε αυξηµένες πληρότητες, καλύτερες τιµές, παράταση της τουριστικής περιόδου για τη µονάδα σας, µείωση της
εξάρτησης από άλλα κανάλια διακίνησης τουριστών και κατ’ επέκταση αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας σας.
Με εισηγητές κορυφαίους experts του digital marketing, εξειδικευµένους στο ξενοδοχειακό τουρισµό,
θα αποκτήσετε γνώση για να µπορείτε να σχεδιάζετε, συντονίζετε, υλοποιείτε και αξιολογείτε τη στρατηγική
digital marketing και τις online καµπάνιες/ενέργειες.

Ποιες ενότητες καλύπτει;
• Χρησιµοποιώντας µε επιτυχία τα Social Media για το ξενοδοχείο σας
• ∆ηµιουργώντας online περιεχόµενο για το ξενοδοχείο σας
• SEO: Ανεβάστε το ξενοδοχείο σας στα πρώτα αποτελέσµατα των µηχανών αναζήτησης
• Πως διαχειρίζοµαι τα online reviews από πελάτες
• Η διαδικτυακή διαδροµή του ταξιδιώτη
• Επιτυχηµένος σχεδιασµός & βελτιστοποίηση website για περισσότερες κρατήσεις
• Web Analytics για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
• Adwords: διαφήµιση στο διαδίκτυο για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
• Αποτελεσµατική συνεργασία µε online µηχανές κρατήσεων & online τουριστικά πρακτορεία για κερδοφόρες κρατήσεις
• E-mail marketing για τους επισκέπτες του ξενοδοχείου σας
• Πως κάνω έρευνα ανταγωνισµού online
• ∆ιεθνές digital marketing για τον κλάδο της φιλοξενίας
• Online business planning για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
• Workshop: πρακτική άσκηση στη δηµιουργία online στρατηγικής της µονάδας σας
Σε ποιους απευθύνεται;
• Σε ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών µονάδων και ενοικιαζόµενων δωµατίων & διαµερισµάτων
• Σε στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
• Σε όσους εργάζονται - ή ενδιαφέρονται να εργαστούν - στο χώρο του ξενοδοχειακού marketing

και των πωλήσεων
• Σε όσους παρέχουν υπηρεσίες διαδικτυακών εφαρµογών καθώς και υπηρεσίες marketing σε ξενοδοχεία
(π.χ. κατασκευαστές ιστοσελίδων, γραφίστες, γραφεία δηµοσίων σχέσεων, κ.λπ.)

Τι προσφέρει;
• Άµεση απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο digital marketing, µέσα από µία προσεκτικά
µελετηµένη και αποτελεσµατική εκπαιδευτική διαδικασία

• Εξοικείωση µε βασικούς όρους και εργαλεία
• Βέλτιστες πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό
• Απόκτηση γνώσεων για online τρόπους προβολής και προώθησης της επιχείρησής σας µε µεθόδους

που θα οδηγούν σε αύξηση των πωλήσεων
• Κατάρτιση, προκειµένου να δίνετε τις απαραίτητες πληροφορίες στους συνεργάτες σας για τη δηµιουργία
online στρατηγικής αλλά και να συντονίζετε τις ενέργειες επικοινωνίας µέσω social media
• Ικανή γνώση ώστε να αξιολογείτε προτεινόµενες στρατηγικές προώθησης από συνεργάτες
• ∆ικτύωση και δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών µε επαγγελµατίες του κλάδου

Περισσότερες πληροφορίες:
www.excelixi.org, info@excelixi.org
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Ελευθερίου Βενιζέλου 154 & Ρωµυλίας
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Τι είναι το πρόγραµµα Digital Marketing in Hospitality;

