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Sisältömarkkinoinnin tehopäivä 4.11.2021
Seinäjoki
Tarvitsetko uusia ideoita ja taitoja sisältömarkkinoinnin toteuttamiseen? Tule
mukaan käytännönläheiseen valmennukseen, jonka aikana opit tekemään
sisältömarkkinoinnin visuaalisia materiaaleja sosiaalisen median eri kanaviin,
yrityksen nettisivuille ja sähköpostimarkkinointiin.
Esittelemme helppokäyttöiset ja edulliset verkkopohjaiset työkalut sosiaalisen median
kuvapostausten ja videoiden tekoon ja harjoittelemme niiden käyttöä.
Valmennuksessa ei keskitytä tekstintuotantoon, mutta saat runsaasti ideoita
somesisällön tuottamiseen, tehokkaampaan otsikointiin ja postausten
elävöittämiseen visuaalisin keinoin. Löydät fokuksen tekemiseesi ja saat parhaat vinkit
vuositason sisältösuunnitelman tekoon.
Kenelle
Sisältömarkkinointia oman toimen ohessa tekevät, palveluitaan markkinoivat yrittäjät
sekä muut sisältömarkkinoinnin taitoja vaativissa tehtävissä toimivat (myynti,
markkinointi, viestintä, HR). Ei vaadi aiempaa osaamista kuvankäsittelystä tai
videoiden työstämisestä – kiinnostus riittää!
ALKAA
04.11.2021 09.00 04.11.2021 16.00

SIJAINTI
Seinäjoki Areena, kokoustila B90,
Seinäjoki

JÄSENHINTA

HINTA

395 €

495 €

(+alv 24%)

(+alv 24%)

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Ohjelma

Tarvitsetko uusia ideoita ja taitoja sisältömarkkinoinnin
toteuttamiseen? Tule mukaan käytännönläheiseen valmennukseen,
jonka aikana opit tekemään sisältömarkkinoinnin visuaalisia
materiaaleja sosiaalisen median eri kanaviin, yrityksen nettisivuille ja
sähköpostimarkkinointiin.

8.45 Ilmoittautuminen ja aamupalaa tarjolla
9.00 Tilaisuuden avaus

Esittelemme helppokäyttöiset ja edulliset verkkopohjaiset työkalut
sosiaalisen median kuvapostausten ja videoiden tekoon ja harjoittelemme
niiden käyttöä. Valmennuksessa ei keskitytä tekstintuotantoon, mutta saat
runsaasti ideoita somesisällön tuottamiseen, tehokkaampaan otsikointiin
ja postausten elävöittämiseen visuaalisin keinoin. Löydät fokuksen
tekemiseesi ja saat parhaat vinkit vuositason sisältösuunnitelman tekoon.
Kenelle
Sisältömarkkinointia oman toimen ohessa tekevät, palveluitaan
markkinoivat yrittäjät sekä muut sisältömarkkinoinnin taitoja vaativissa
tehtävissä toimivat (myynti, markkinointi, viestintä, HR). Ei vaadi aiempaa
osaamista kuvankäsittelystä tai videoiden työstämisestä – kiinnostus
riittää!
Asiantuntija:
sisältömarkkinoinnin asiantuntija, valmennusyrittäjä ja yrittäjämentori
Minna Sütö, Creative Compass Oy

Sisältömarkkinoinnin ABC
o Somestrategia ja sisältösuunnitelma
o Miten tuottaa ja levittää arvokasta, kiinnostavaa sekä aidosti hyödyllistä sisältöä?
Yhtenäinen ja johdonmukainen viestintä
o Miten pidät brändisi kuva- ja värimaailman hallinnassa?
o Miten luot viestintääsi johdonmukaisen sävyn erilaisissa julkaisukanavissa?
Tehokkaat kuva- ja tekstipostaukset sosiaalisessa mediassa
o Mistä löydät parhaat ilmaiset ja copyrightvapaat kuvapankit?
o Millä työkaluilla käsittelet kuvien kokoa ja värisävyjä helposti?
o Miten ja millä työkaluilla luot helposti yksilöllisiä sosiaalisen median kuva- ja
tekstipostauksia?
o Miten luot FB-, LinkedIn tai Instagram-kampanjallesi visuaalisen ilmeen?
Helpot videot (valmiista videomateriaaleista)
o Tunnetko sisällöntuotantoon soveltuvat copyrightvapaan videopankit ja
helppokäyttöiset videotyökalut?
o Miten teet valmismateriaaleista yksinkertaisen ja tehokkaan markkinointivideon tai
tuote-esittelyn alle puolessa tunnissa?
16.00 koulutus päättyy
Aikataulu
8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvit suolaisen kera
9.00 Tilaisuuden avaus
11.30 lounas
14.00 iltapäiväkahvi makean kera
16.00 koulutus päättyy

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
06 429 8100
ep@kauppakamari.fi

Peruutusehdot
Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään viikko (1) viikkoa ennen tilaisuutta. 7-5 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu.
Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 2 arkipäivää
ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

