
NET-WORKS
online kommunikációs képzés

#amibenhiszünk
Feszegetjük a klasszikus oktatási intézmények és képzési model- 
lek korlátait. A KÜRT Akadémia nem csupán információkat átadó 
felnőttképzési intézmény, sokkal több annál: inspirációs műhely, 
alkotó közösség, élő és folyamatosan megújuló tudásforrás és üzleti 
lehetőségeket kínáló ökoszisztéma.

#kimintvet 

Nézd meg, mit gondolnak 
már végzett hallgatóink a 
képzésről!

„Content is king. Megérte a rengeteg belefektetett energia? Három 
szóért talán nem érte volna meg, viszont a gondolatformálásért, 
azért, hogy jobban megértettem, mit jelent ez a három szó, azért 
teljes mértékben megérte. Rengeteg előadót hallgattam végig, 
rengeteg szemléletmóddal találkoztam, és sok csoporttársam is 
inspirálóan hatott rám, érdekes embereket ismerhettem meg.”

(Fenyvesi Péter, NET-WORKS hallgató)

„Egyedülálló, hogy egy kialakulóban lévő 
szakmában azoktól tanulhatunk, akik saját 
területükön úttörőként sikeresek. A képzés 
arra is lehetőséget teremt, hogy személyes 
ismeretséget kössünk azokkal, akik később 
segítenek kialakítani saját közösségi média 
stratégiánkat.”

(Sípos Gabriella, NET-WORKS hallgató)

Infók
Képzés hossza: 
56 óra (14 x 4 óra workshop) 

Képzési alkalmak: 
2014. március 7-től 2014. június 13-ig
péntek délutánonként 14 és 18 óra között

Jelentkezési határidő:
2014. március 5.

Képzés helyszíne: 
KÜRT Székház (Budaörs, Szabadság út 301.) 

Részvételi díj: 
390 000 Ft + ÁFA 

Jelentkezés:
 www.kurtakademia.hu 

További információ:
Frankó Csuba Dea (dea.csuba@kurt.hu +36 30 695 22 29) 

Oklevél: 
A sikeres résztvevők igazolásként a KÜRT Akadémia  
(akkreditált felnőttképzési intézmény) Online kommu-
nikációs szakértő tanúsítványát kapják kézhez. 

Képzés ismertető
Az online kommunikáció eszközrendszerének gyakorlatát és elméletét teljes körűen bemutató képzés. A kurzus célja, hogy min-
dazok, akik a kommunikációs trendek, a technológiai változások vagy akár a gazdasági válság miatt, az online területben látják 
üzletük hatékonyságának és eredményességének zálogát, mindent megtanulhassanak, ami ennek az eszköznek a használatához 
szükséges, és megismerkedhessenek mindenkivel, aki a későbbiekben aktívan segíteni tudja gyakorlati munkájukat.

Azt tapasztaljuk, hogy az online kommunikáció esetén a „hagyományos“ alapra épített oktatási modell sikertelenségre van ítélve. 
Ezért alakítottuk ki a NET-WORKS képzést, ahol az alapismeretek teljes körű elsajátítása mellett a képzés résztvevői csatlakozhat-
nak ahhoz a dinamikus szakértői közösséghez, melynek tagjai nemcsak véleményformálói ennek a piaci szegmensnek, de azt is 
tudják, hogyan lehet üzleti eredményekre konvertálni a szaktudást.

AZOKNAK AJÁNLJUK, AKIK
 már a marketing területén dolgoznak, és szeretnének átfogó képet kapni az online forradalom hozta változásokról, hogy  

 jobban átlássák, vagy épp koordinálják saját csapatuk munkáját,

 kommunikációs szakértőként vagy tanácsadóként dolgoznak, és szeretnének a szakma legjobbjaitól tanulni, és  
 folyamatosan követni a legújabb trendeket és változásokat,

 keresik a szakma dinamikusan gondolkodó, minőségi tudásra éhes közösségét.

A KÜRT Akadémia csapata



Challenge No. 1
március 7.
A marketing- és reklámkommunikációs környezet trendjei 

• Miként született és merre tart az online kommunikáció?
• A jelen trendjei és kihívásai, marketingevolúció 
• Személyre szabott tömegkommunikáció 
A kurzus elindítása utáni alapozó alkalom bemutatja az online kommunikáció helyét és szerepét az üzlet és a marketingkom-
munikáció világában, megmutatja a jelen és a közeljövő trendjeit és kihívásait, ismerteti miként vált egyirányúból interaktívvá a 
tömegkommunikáció és hogy mit is jelent a személyes média.

Challenge No. 2
március 14.
A hazai internetezők és az online média kihívásai

• Mit tudunk és tudhatunk meg az online médiafogyasztókról?
• A display média kihívásai és lehetséges irányai, médiatervezés 
• Célzás, big data, RTB, performance- és remarketing
Az internethasználók profiljának és felhasználói szokásainak feltérképezése után a hallgatók bepillantást nyerhetnek az online 
média világába. Tisztázzuk a display média szerepét és lehetőségeit manapság és a közeljövőben, a médiatervezési szempontokat 
és a médiavásárlás hagyományos, valamint legújabb (pl. RTB) fajtáit. Elhangzanak a legfontosabb tudnivalók a célzásról, a big 
data-ról, a performance- és a remarketingről.

Challenge No. 3
március 21.
Word of Mouth és e-mail marketing

• Miként terjed a tartalom a hálózatok világában?
• Az online direkt marketing és adatbáziskezelés 
• Tippek, trükkök, tapasztalatok sikeres e-dm kampányokhoz  
A szóbeszéd marketing igazi terepe a digitális világ. A harmadik képzési nap első felében azt vizsgáljuk, mitől és hogyan terjed 
egy tartalom, továbbá miként lehet üzleti célok szolgálatába állítani. Ehhez kapcsolódóan ismertetjük az online direkt marketing  
és adatbáziskezelés szabályait, majd sikeres e-dm kampányok tapasztalatain alapuló trükköket és tippeket sajátíthatnak el a 
résztvevők a napot záró gyakorlat során

Challenge No. 4
március 28.
Keresőoptimalizálás és keresőmarketing

• Hogyan keres és rangsorol a Google, miként érhetünk el jó helyeket?
• Keresőoptimalizálás (SEO), keresőmarketing (SEM) és a keresés lélektana 
• Folyamatok és várható eredmények
Mindenki az első találati oldal első helyeinek egyikén szeretné látni saját vállalkozását. A keresőoptimalizálás (SEO) és a 
keresőmarketing (SEM) folyamatainak bemutatásán keresztül a résztvevők megtudhatják miként érhető ez el. A keresés lélek-
tana és a Google algoritmusa folyamatos munkát igényel. Ismertetjük a legfontosabb tudnivalókat, a lehetőségeket és a várható 
eredményeket.

Challenge No. 5
április 4.
Blogok és szerkesztőségek

• Miért fontosak a blogok? Miért vált az egyik legmeghatározóbb csatornává?
• A legfontosabb tudnivalók a blogok létrehozásáról és menedzseléséről 
• Mit kezdjünk a blogunkkal és hogyan kerüljünk vele portálok címoldalaira? 
• Hogyan lesz a blogból pénz?
A blogok mára az egyik legmeghatározóbb, a véleményalkotást leginkább befolyásoló csatornává váltak. A legfontosabbakat, 
technikai alapokat a blogok létrehozásáról és menedzseléséről tapasztalt bloggerek adják át, sőt: egy gyakorlat során arra is 
felkészítenek, hogy milyen típusú kommentelőkre számíthatunk. Emellett elárulják azt is, miként tudunk a portálok címlapjára 
kerülni egy bloggal és hogyan lehet pénzt kovácsolni belőle.

Challenge No. 6
április 11.
Közösségi hálózatok és eszközei, Facebook kommunikáció

• Mitől közösségi egy hálózat és milyen hirdetési lehetőségeket rejtenek a hálózatok?
• Eszközök és metodika, hogyan közelítsünk a közösségi médiához. 
• Hogyan építsünk márkát és miként adjunk el a facebookon?
A hallgatókkal körbejárjuk, mitől lesz közösségi egy közösségi hálózat, majd megismerhetik a bennük rejlő lehetőségeket és meg-
vizsgáljuk, milyen eszközökkel és miként érdemes megközelíteni a márkáinkkal a közösségi média csatornáit. Ezután a Facebook 
hazai képviselete árulja el, hogy miként lehet márkát építeni vagy éppen eladni a Facebookon.

Challenge No. 7
április 18.
Közösségi hálózatok: twitter, LinkedIn és wikipédia

• A wikipédia története és működése, üzleti alkalmazás a gyakorlatban
• Minden, amit a twitterről tudni érdemes, és amit nyújtani tud üzletileg 
• A linkedIn nyújtotta privát és üzleti lehetőségek 
A közösségi hálózatok legfontosabb csatornáinak bemutatását folytatjuk. A Wikipédia és a wiki modell története és üzleti  
alkalmazása után kiderül, mit érdemes tudni a Twitterről és hogyan segítheti munkánkat. Végül a LinkedIn nyújtotta privát és 
üzleti lehetőségeket vesszük górcső alá.

Challenge No. 8
április 25.
Márkák és üzlet a digitális térben

• Közösségi stratégiák, integrált tervezés 
• Digitális lábnyom az üzleti életben 
• Sikeres márkák és kampányok elemzése 
• Lead generálás: miként lesz a közösségi kommunikációból eladás
A közösségi jelenlét stratégiai tervezést igényel, de nem önmagában, hanem az üzleti kommunikáció szerves részeként. Megis-
merhetjük az integrált tervezés alapjait, megvizsgáljuk a digitális lábnyom hatását az üzleti életben és körbejárjuk, miként lesz 
a közösségi kommunikációból eladás, mi is az a lead generálás. Sikeres márkák és kampányok esettanulmányaiból szűrjük le a 
gyakorlati tanulságokat.

Challenge No. 9
május 9.
Vizuális tartalommegosztás

• A tartalommegosztás képes illetve mozgó formában
• Live sharing és digitális tartalommenedzsment 
• Az online videók térnyerése és szerepe az online kommunikációban 
Egy kép többet mond ezer szónál. A közösségi médiatér felerősítette a vizualitást, így ezen a napon azt járjuk körbe, miért és  
hogyan kezeljünk képeket, videókat, miként szolgálják üzleti céljainkat és milyen felhasználói élményt nyújthatnak. Az online 
videók hódítása mellett a live sharingről is szót ejtünk a Ustream bemutatásában.

Challenge No. 10
május 16.
Content is king – tartalommarketing

• Mitől king a content? Tartalommarketing, tartalomgyártás és menedzsment
• Memetikai alapozás és közösségi kríziskommunikáció 
• Online PR és blogger seeding (?) 
A jó és releváns tartalmak jellemzőit ismerhetik meg a résztvevők. Mitől lesz king a content? A tartalommarketing legfontosabb 
alapvetései és egy memetika alapozás után megnézzük, miként lehet jó tartalmakat előállítani, hogyan valósulhat meg sikeres 
tartalommenedzsment. Az online PR mellett szó lesz kríziskommunikációs tapasztalatokról, tanulságokról is.

Challenge No. 11
május 23.
Mobil, tablet és geolokáció 

• Mit kell tudni a közeljövő nagy lehetőségéről, a mobil világról és üzleti modelljéről?
• Geolokáció alapú közösségi szoftverek és a geolokációban rejlő üzleti lehetőségek
• Esettanulmányok és jövőkép 
Minden, amit a mobilról marketingszempontból tudni érdemes: Smartmobil képzésünk esszenciája egy napban. A mobil a 
közeljövő nagy lehetősége, üzleti felhasználása szinte határtalan. Esettanulmányok segítségével járjuk körbe üzleti modelljét, majd 
a geolokáció alapú közösségi szoftverek és a geolokációban rejlő üzleti lehetőségeket gyakorlatorientáltan ismertetjük.

Challenge No. 12
május 30.
Tervezés és hatékonyság

• Tervezés a változó közegben: alapok és metodika
• Az online kutatás alapjai és az online kommunikáció hatásainak mérése, vizsgálata 
• Vizsgafeladatok kiosztása 
Tervezési folyamat és metodika megosztása gyakorlati példák segítségével, célorientáltan. Majd a hatékony kommunikáció 
elengedhetetlen kiegészítőjével, az online kutatások világával ismerkedhetnek meg a hallgatók: hogyan és mit érdemes mérni, 
mitől és mikor sikeres a kommunikáció, mit jelentenek a különböző mérőszámok … és hogyan láthatjuk a konkurenciát is. Ez a 
nap a vizsgafeladatok ismertetésével (brief ) zárul.

Challenge No. 13
június 6. 
Online kommunikáció kivitelezése 

• Hogyan lesz az online kommunikációs tervből valóság?
• A social és a business összekötése: IT és marketing, az ügynökségi modell 
• Közösségi élet és üzletszervezés a vállalatok világában 
• A közösségi szemlélet és a gyakorlat beépítése az üzletmenetbe 
“Execution is everything”, avagy az ördög a részletekben rejlik. Mi a sikeres kivitelezés kulcsa? Mik lehetnek a buktatók? Az IT és 
a marketing együttműködésétől kezdve az ügynökségi kivitelezésen át térképezzük fel miként lehet a tervekből valóság, majd a  
vállalati világ, az üzletszervezés közösségi módjait ismertetjük. A sikeres vállalkozások számára a közösségi szemlélet az üzlet-
menet részévé is válik, eláruljuk miért.

Challenge No. 14
június 13.
Gamification és vizsgamunkák

• Hogyan motiválható a célcsoport, miként kezdeményezzük az interakciót?
• Kurzusértékelés, vizsgamunkák prezentációja 
• Összefoglaló és útravaló 
A kurzus zárásaként a hallgatók vizsgamunkáikat prezentálják a témagazdáknak és útravalónak a célcsoporttal történő sikeres  
befogadást, bevonódást és interakciót leginkább támogató gamification titkait és lélektanát adjuk. Hallgatóink a webes tech-
nológiák és a közösségi tér adta lehetőségeket a kurzus után is naprakészen követhetik zárt facebook csoportunk és a NET-WORKS 
képzés szakmai segítségével.

Tematika 2014 tavasz
Az órák péntek délutánonként 14-től 18 óráig tartanak.

Minden előadást videófelvételen  

rögzítünk és elérhetővé teszünk a hall-

gatók számára, ezzel segítve a hiányzások 

pótlását és a hatékonyabb tanulást.

A képzés során a hallgatók éles környezetben 

gyakorolnak. 

A már végzett évfolyamok közösen szerkesztett 

blogját itt olvashatod: netharsona.blog.hu. 

A képzés a tematika egészét átfogó vizs-gadolgozattal és vizsga prezentációval záródik. 


