
Курс SMM для школярів

Online
Д И Т Я Ч И Й

19 занять 2 заняття на тиждень

детальніше про курс

ВИВЧАЄМО ТАКІ  Т Е Х НОЛОГІЇ

Instagram Telegram TikTok

ПРОГРАМА К УРСУ

1. Що такое маркетинг та навіщо він потрібен?

2. Як працює маркетинг у соціальних мережах

3. Instagram. Принципи роботи соціальної мережі

1 2 – 1 7  Р О К І В

Маркетинг усюди. Знайомство про те, що ми всі (хочемо чи ні) стикаємося з маркетингом щодня

Що таке рекламні кейси та рекламні кампанії? Приклади відомих брендів для розуміння

SMM — навіщо він потрібен і в чому різниця між класичним маркетингом та просуванням у

соціальних мережах

Найбільші облікові записи в Instagram, типи стратегій і приклади на великих облікових записах,

як це працює

Алгоритми: хронологічний, алгоритмічний принцип

Типи контенту в Instagram і як вони використовуються для просування

Сторітелінг та створення контенту, від якого не відірватися

Просування Instagram: безкоштовні та платні методи.

Аналітика Instagram: статистика, розшифровка, сервіси

Монетизація облікового запису особистого бренду

Монетизація облікового запису бізнес-компанії

Як вийти у топ і навіщо це потрібно?



4. TikTok. Принципи роботи соціальної мережі

5. Telegram. Принципи роботи соціальної мережі

6. Таргетована реклама

7. Блогери, як вони є

8. Просування бренду

Алгоритми TikTok. Відмінність від Instagram

Як просувати TikTok: безкоштовні та платні методи

Типи контенту в TikTok та як їх використовують для просування

Монетизація TikTok: донати, прямі ефіри, скарби і т.д.

Як вийти у топ і навіщо це потрібно?

Окреме заняття зі зйомки, монтажу, обробки, огляд додатків та можливостей

Алгоритми Telegram. Відмінності від стандартних соціальних мереж

Типи контенту в Telegram та як їх використовують для просування

Просування Telegram: безкоштовні та платні методи

Монетизація Telegram каналу

Що таке таргетована реклама і як вона працює?

Запуск таргету в Instagram

Запуск таргету в TikTok

Розрахунок бюджету, окупність, цілі

Аналіз рекламних кампаній

Тренди таргету 2022

Що таке особистий бренд

Що таке цільова аудиторія

Як вибрати тему блогу та не втратити себе, візуал та тексти для особистого блогу

Принципи просування особистого блогу

Модерація, хейтери, фанати

Стратегії просування бізнес-кампаній

Як вибрати ЦА для бізнесу?

Принципи візуалу та контенту для бізнесу

Принципи просування бізнес-блогу блогу

Модерація, відгуки, крос-постинг
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