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E-COMMERCE PROJECT MANAGER

E-COMMERCE PROJECT MANAGER
H Εκπαιδευτική Ακαδηµία e-Academy υλοποιεί δύο ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα, κορυφαία στον κλάδο του Digital
Marketing και του Ηλεκτρονικού Εµπορίου, µε στόχο τη δηµιουργία των καλύτερων επαγγελµατιών στο χώρο της ηλεκτρονικής
επιχειρηµατικότητας. 37 top experts από την Ελλάδα και το εξωτερικό, µέσα από τα 2 προγράµµατα, Digital Marketing Practitioner
και e-Commerce Project Manager, σας εφοδιάζουν µε τις απαραίτητες γνώσεις και πρακτικές για να απογειώσετε τη δουλειά σας.

Τι είναι το πρόγραµµα e-Commerce Project Manager;

Για την επιτυχία στον τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου, ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία, είναι απαραίτητη η ολοκληρωµένη
εκπαίδευση που συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση µε τη µελέτη περιπτώσεων. Το πρόγραµµα e-Commerce Project Manager
προσφέρει 80 ώρες εκπαίδευσης συνολικά (αίθουσα και e-learning), µε 20 από τους καλύτερους εισηγητές του εγχώριου και
διεθνούς e-Commerce, για να αποκτήσετε τις απαραίτητες εξειδικευµένες γνώσεις και δεξιότητες για να σχεδιάζετε µε επιτυχία και
να προωθείτε κερδοφόρα e-shop (B2C ή B2B).
Η αποτελεσµατική εκπαιδευτική διαδικασία του προγράµµατος ολοκληρώνεται από τα strategy case studies. Η µελέτη της
στρατηγικής επιτυχηµένων και κερδοφόρων e-Commerce Projects θα σας δώσει την ευκαιρία να εκπαιδευτείτε στην πρακτική
εφαρµογή των τεχνικών και των εργαλείων e-Commerce που έχετε διδαχθεί σε ολόκληρη την εκπαιδευτική περίοδο.

Σε ποιους απευθύνεται;
●

●

●

●

Σε e-Commerce Managers, Retail Managers, Sales Managers, Marketing Managers, Store Managers, Product & Brand
Managers, B2B Specialists
Σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να δηµιουργήσουν ηλεκτρονικό κατάστηµα και να αναπτυχθούν µέσα από το
ηλεκτρονικό εµπόριο και κυρίως σε επιχειρήσεις µε αντικείµενο φαρµακευτικά καλλυντικά (φαρµακεία), κοσµήµατα,
ρούχα, υποδήµατα, ταξίδια, εισιτήρια και ξενοδοχεία
Σε στελέχη εµπορικών τµηµάτων εταιριών που θέλουν να καταρτιστούν στο e-Commerce αλλά και σε όποιον ασχολείται
µε τη διαχείριση και βελτιστοποίηση ηλεκτρονικών καταστηµάτων
Σε όλα τα στελέχη ή απόφοιτους πανεπιστηµιακών σχολών που δεν έχουν προϋπηρεσία και ενδιαφέρονται να
αποκτήσουν κορυφαίες γνώσεις και δεξιότητες στο ηλεκτρονικό εµπόριο

Τι προσφέρει;
●

●
●
●

Ουσιαστική απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να µπορείτε να δραστηριοποιηθείτε µε επιτυχία σε κάθε τοµέα
του ηλεκτρονικού εµπορίου
Σφαιρική γνώση σε 8 τοµείς του Digital Marketing µε τα µαθήµατα eLearning
Προετοιµασία για την πιστοποίηση OMCA, την πιο αναγνωρίσιµη διεθνή πιστοποίηση για digital marketing
Μοναδική ευκαιρία δικτύωσης µε αναγνωρισµένους επαγγελµατίες του χώρου

Τι πιστοποίηση θα λάβω;
●

●

●

Βεβαίωση e-Academy e-Commerce Project Manager, µετά από τελική εξέταση µε in-class multiple choice test
σε όλα τα µαθήµατα και ολοκλήρωση του Final e-Commerce Management Project
Πιστοποιητικό ειδίκευσης Market Motive, µετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των µαθηµάτων
µέσω e-learning
Πιστοποιητικό OMCΑ (Online Marketing Certiﬁed Associate), µετά την ολοκλήρωση online εξέτασης
για τα e-learning µαθήµατα στην αγγλική γλώσσα
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