
Az online marketing nem 
bonyolult,

csak rosszul mondják el Neked



A Facebook (Meta) üzleti felhasználása megkerülhetetlen és 
nem tekinthető egyszerű feladatnak. A képzés során a 
Facebook oldalak kezelésének javasolt napi, professzionális 
rutinjáig jutsz el.
Berényi Konrád, tizenhét videós szekcióból álló képzése 
közérthetően járja körbe a témát a Facebook alapjaitól, a 
speciális megjelenésekig, mint képek, videók, live részen át, 
bemutatva a méréseket, elemzéseket egészen 
a csoportok kezeléséig.

Facebook oldal kezelés
képzés

https://webbyskill.hu/rolunk/kik_vagyunk_csapatunk_es_tamogatoink/


Online oktatási rendszerben – nincs bejárás, nincs utazás –
zajló képzés, mely szaktudásra a munkaerő piacnak 
szüksége van. A képzés végén szerződött partnereinktől 
akár állásajánlatot is kaphatsz. Segítünk elhelyezkedni.

Információ
k

Saját ritmusodban

Gyakorlati példákon át

Akár saját feladataidat
felhasználva

Csapatban vagy
egyedül

Mission: Azt gondoljuk, hogy a digitális technológia 
segítségével egy olyan nemzetközi szintű távoktatási 
megoldást tudtunk felépíteni, ami lehetővé teszi, hogy 
bejárás, utazás a környezetünk további terhelése nélkül 
sajátíts el olyan ismereteket, amire nagy az igény a 
munkaerőpiacon és egyben olyan állásokat tudj 
megszerezni, amit otthonról is professzionálisan tud 
elvégezni. Akár Magyarországra akár külföldre.
#hatékonyság #család #rugalmasság #környezet

Időtartam:
1 hónap

15 tanóra tartalom

Kezdő időpont:

Minden hónapban

Képzés díja:
36 000 HUF + Áfa
(Economy)

57 000 HUF + Áfa
(Premium)

Kapcsolat:
Illyés Dániel
daniel.illyes@@webbyskill.com
+36 30 748-15-05

info@webbyskill.com

A Facebook oldalkezelés képzésről:
A képzés végére választ kapsz a Facebook napi szintű 
javasolt működtetésére, az engine és algoritmus 
(megismerhető) részleteire, és olyan gyakorlati 
javaslatokat kapsz, melyek nélkül nem lehet 
professzionális közösségi kommunikációt építeni.
Zárt Facebook csoportunkban beszélgethetsz a többi 
hallgatóval vagy kérdezhetsz a Webbyskill oktatóitól is.



FACEBOOK OLDAL KEZELÉS

A FACEBOOK FELÉPÍTÉSE –
#szolgáltatások#megjelenés#biztonság#algoritmus
SZÓBESZÉD MARKETING – #működése #influencer
#ügyfél létra
FACEBOOK SZEREPE – #ismertség növelése # 
értékesítés #edukálás #hirdetések
POSZTOLÁS – #szöveg #kép #videó #creator
studio#időzítés#hashtagek
LÁJKOK – #oldalkövetés #organikus elérés #követők 
aktivitása
OLDAL LÉTREHOZÁSA – #beállítások #megjelenés 
#szerepkörök #plugins
TARTALOM – #kép # videó # Live #oldalra terelés 
#szabályok
TIPPEK,TRÜKKÖK – #felhasználók aktivizálása #terv 
#szabályok #moderálás
JÁTÉK A FACEBOOKON – #játékszabály 
#nyereményjáték #célcsoportok elérése
FACEBOOK HIBÁK – #képfeltöltés # cache hiba 
#hozzáférés #tiltás
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – #tervezett ügyfélszolgálat
#proaktív terelés
ESEMÉNYEK – #típusok #használat
CSOPORTOK – #típusok #kapcsolt csoportok #fizetős 
csoportok #nyílt/zárt csoportok
STATISZTIKÁK – #oldalelemzés #látogatottság 
#követők #bejegyzések #linkre kattintás mérés
LINK RÖVIDíTŐK – #bit.ly #Own URL Shortener
NAPI RUTIN – #eredmények #tervezés 
#kommentkezelés #tartalomgyártás #csoportkezelés 
# Live
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