
Az online marketing nem 
bonyolult,

csak rosszul mondják el Neked



A képzés során megismerkedhetsz az Instagram
felépítésével, körbejárjuk a funkciók adta 
lehetőségeket a márkád számára, és megmutatjuk 
azokat az eszközöket, amikkel egy összetartó, 
márkahű közösséget tudsz építeni a világ egyik 
legnépszerűbb social media platformján. Átnézzük 
együtt, hogyan érdemes kommunikálnod a 
termékeidet, hogyan használd vásárlásösztönzésre
az applikációt, és mik azok a szokások, amiket 
érdemes alkalmaznod vagy elkerülnöd. 

Instagram account 
kezelés



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. 

Információk

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 tudsz 
elvégezni. 
A partnereinknél pedig olyan munkalehetőségek közül 
válogathatsz, ahol egyből használni is tudod a megszerzett 
tudásod.

Időtartam:
1 hónap

8 oktató videó

Kezdő időpont:
Minden hónapban

Képzés díja:
30 000 HUF + Áfa
(Economy)

45 000 HUF + Áfa
(Premium)

Kapcsolat:

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

Instagram account képzés
A képzés során megismerkedhetsz az Instagram
felépítésével, körbejárjuk a funkciók adta lehetőségeket a 
márkád számára, és megmutatom azokat az eszközöket, 
amikkel egy összetartó, márkahű közösséget tudsz építeni 
a világ egyik legnépszerűbb social media platformján.
Bemutatjuk, hogyan hozz létre Instagram fiókot egy adott 
márkának , valamint, hogy mit, mikor és hogyan 
posztolj.kig. Megtudhatod, hogyan lehet jól használni a 24 
óráig elérhető tartalmakat.
Miként növeld a követőbázisodat a hashtagek
használatával.



INSTAGRAM ACCOUNT KEZELÉS

• Az Instagram átalakulása 
applikációból közösségi 
platformmá

• A webes felület és az applikáció 
eltérései

• Instagram fiók létrehozása 
márkák számára

• Statikus és dinamikus feed
bejegyzések 

• Hogyan használd a Story funkciót
• IGTV & Live & Reels & Instagram

Shopping 
• Instagram tagek és hashtagek
• Mérések, elemzések, üzleti 

felhasználás, tanácsok és tippek 
szekció



Előadóink

Bánki Attila
Vermis alapító & tulajdonos,
Ügyvezető

Nagy Viktória
Creative production supervisor




