
 ديجيتال ماركتنيگآنالين  يدوره آموزش

 مقدمه:

برگزار مي شود. مخاطبان اين دوره با جديد ترين دانشجو و استاد  آنالين و تعاملي بينبه صورت  دوره ديجيتال ماركتينگ

 و مورد تاييد شركتمعتبر )گواهينامه پس از آزمون در پايان دوره ابزار های بازاريابي و تبليغات آنالين آشنا مي شوند. 

 از واحد الكترونيكي دانشگاه آزاد صادر مي گردد.  )های خصوصي و دولتي

 

 : دوره هدف

 استفاده اب مشتری رفتار بررسي و برند خدمات، محصول، تبليغ منظور به كه هايي فعاليت جموعهم به ماركتينگ يجيتالد

 ابيبازاري واقع در. شود مي گفته گيرد مي صورت …و اجتماعي های شبكه موبايل، وب، مانند ديجيتال فضای در ابزارها از

  انجام …و موبايل وب، فضای در كه است بازاريابي زمينه در ها تالش از ای مجموعه ديجيتال

 ديجيتال اهميت و بود خواهد كار و كسب رشد برای راهكار موثرترين ديجيتال فضای در بازاريابي امروزه .شود مي

 جهان، در فعال هایكمپاني %57 حداقل 8102 سال در. شود مي بيشتر بازاريابي سنتي های روش از مراتب به ماركتينگ

كنند، اما برايش های بزرگ در بازاريابي ديجيتال هزينه ميشركت از %50 .اند كرده اندازیراه ديجيتالي بازاريابي بخش

های ران در كشورهای پيشرفته پيش از خريد اجناس، به تحقيق و بررسي در شبكهكارب درصد %80 ای ندارند.برنامه

مشخص  برايتان آن چرايي و ماركتينگ ديجيتال شركت در دوره های لزوم آمار خواندن با احتماال .پردازنداجتماعي مي

 .شده است

 

 : بازاریابی دیجیتال سرفصل

 نقش تحول ديجيتال در تغيير استراتژيهای بازاريابي 

 (طراحي برنامه بازاريابي ديجيتال يكپارچه )كمپين های ديجيتال 

 های اجتماعيبازاريابي شبكه 

 بازاريابي ايميلي 

 اينفلوئنسر ماركتينگ 

  ماركتينگويدئو 

 تبليغات در گوگل 

 سازی موتورهای جستجوبهينه 

 بازاريابي محتوايي 

 برندينگ ديجيتال 

 اندازه گيری و اثربخشي برنامه های بازايابي و بهبود 

 ابزارهای آنالين آناليز و تحليل 

 يكپارچه سازی برنامه های بازايابي با تحول ديجيتال در گذر زمان 



 

   : مخاطب

 ماركتينگ ديجيتال مديران 

 ماركتينگ ديجيتال كارشناسان 

 آنالين بازاريابي ی حوزه به مندان عالقه 

 اينترنتي كارهای و كسب 

 ها سازمان ارشد مديران و مياني مديران 

 استارتاپ های گروه و دانشجويان 

 مشاغل صاحبان و كارآفرينان 

 

 

 مزایاي واحد الكترونیكی دانشگاه آزاد:

  قابليت مرور جلسات 

  بودن كالس ها در هر زمان و مكاندرسترس 

  برگزاری كالس ها به صورت آنالين و تعاملي 

 عضويت در اتاق فكر و ايده فارغ التحصيالن ديجيتال ماركتينگ 

  مورد تاييد شركت های خصوصي و دولتيصدور گواهينامه معتبر((   

 حضور اساتيد مجرب در  اين حوزه 

 

 

 

  ساعت 04آموزش :  مدت
 


