Content Marketing
Program 2016
A Program from Professionals to Professionals

“Content marketing is all the marketing that’s left.”
Seth Godin, Best-selling Author, Entrepreneur, Marketer
and Public Speaker

Днешните бизнес лидери разбират, че традиционният маркетинг е все по-малко ефективен,
а необходимостта от интегрирано полезно и стойностно съдържание става все по-голяма.
Маркетинг чрез съдържание приема различни форми и размери. В същността на този тип
маркетинг стои създаването на най-доброто текстово и визуално съдържание – от инфографика,
публикация в социалните медии, онлайн брошура, лендинг страница до видео или картичка.
Това е най-добрият и успешен начин за ангажиране на настоящи и потенциални клиенти.
Доброто съдържание забавлява и образова като достига до клиенти и партньори без да
продава директно.
Маркетинг на съдържанието привлича и задържа клиенти чрез последователно създаване на
стойностно съдържание с намерение за промяна или засилване на потребителското поведение.
Това е непрекъснат процес, който е най-добре интегриран в цялостната маркетингова стратегия
и е съсредоточен върху “притежаването” на медиите, а не върху “наемането им”.
Content Marketing Program 2016 цели да помогне на съвременните маркетолози, дизайнери,
бранд мениджъри, специалисти по маркетинг в социалните медии, да усъвършенстват
изкуството на създаването и планирането на ценно съдържание.

КОИ СМЕ НИЕ?
TriplePro Bulgaria and BEIED обединяват знания, опит и експертиза в сферата на
маркетинга, за да предоставят модерно и практично обучение, съобразено с тенденциите и
нуждите на все по-бързо променящия се пазар. След успеха на програмата Modern Marketing
Management 2015, сме радостни да стартираме Content Marketing Program 2016.
Осъзнатата нужда от нов поглед върху пазарите и инструментите на маркетинга е реализирана
с екип от опитни лидери в бранша. Нашата мисия е да предостави качествено образование в
сферата на маркетинга, а философията, която следваме е от професионалисти за
професионалисти.

BEIED

12

години успех
в България

Основана в Сиатъл, САЩ, BEIED предлага обучителни програми, разработени и представени от
доказани професионалисти и преподаватели в областта на международния бизнес. Учебните
програми наблягат върху приложими знания и умения, последните тенденции в основни
управленски области, както и практически упражнения. Чрез професионално бизнес консултиране
и иновативно мениджърско обучение, програмите на BEIED предлагат възможност за развитие и
подобряване на уменията на специалисти от сферата на бизнеса и неправителствения сектор.

500+ ДИПЛОМАНТИ НА
МЕНИДЖМЪНТ НИВО

TriplePro
Bulgaria

35%

ОТ ДИПЛОМАНТИ
НА РЪКОВОДНИ ПОЗИЦИИ
В МЕЖДУНАРОДНИ
КОМПАНИИ

25+

ОРГАНИЗИРАНИ
МЕНИДЖМЪНТ ПРОГРАМИ

разказват вашата
история като
ангажират

TriplePro Bulgaria е българският отдел на холандска компания с над 10 години опит в cross-channel
маркетинга. TriplePro Bulgaria са специализирани в бизнес стратегиите, дизайн и маркетинг
консултирането както за малкия и среден бизнес на европейско ниво. Работата на TriplePro се
фокусира върху бутикови маркетингови услуги, включително създаването на съдържание,
визуална идентичност и управлението на дигитални проекти.

250

КЛИЕНТА В НАД 20
РАЗЛИЧНИ ИНДУСТРИИ

350

МЕЖДУНАРОДНИ
СЛУЖИТЕЛИ

6

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
МАРКЕТИНГОВИ КОМПАНИИ

ДРУГИТЕ ЗА НАС
„Най-ценното за мен бяха сесиите и презентации на успешни хора, които
споделиха своя опит, успехи и неуспехи, а ние бяхме в състояние да се учим
от тях."
Галена Симова, Маркетинг Мениджър, Scania България

"Не мога да си представя какви щяха да бъдат впечатленията ми от други
лектори и други участници в групата, но моята беше фантастично попадение
и допълнителен стимул за всички нас."
Радослава Христова, Marketing Communications Manager,
Viking Media Group

"Най-ценното за мен беше срещата с интересни личности, които не бях
срещала в професионалния си път."
Кристина Иванова, Маркетинг, ПР и Специални събития, Bibendum Ltd

"Споделянето на личен опит и контактите е най-ценното от програмата."
Цветелина Иванова, Маркетинг Мениджър, Spectronic LTD

"По време на целия курс научих много неща, които ще мога да използвам в
бъдеще и ще оставят трайна следа в съзнанието ми.“
Галя Титова, Marketing Analyst, Interactive Share

"Научих, че да правиш качествен маркетинг не са необходими огромни
средства, а по-скоро умения и креативност"
Максим Христов, Регионален Директор Продажби, Каолин АД

СРЕД НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Нашите лектори

Радослав Бимбалов

Георги Малчев

Олаф Гюкема

• управляващ партньор и
творчески директор на
The Smarts
• опитен професионалист,
вдъхновяващ лектор и
мотивиращ писател
• обявен е сред 50-те
най-влиятелни хора във
Facebook в България
• често е посочван като един от
най-добрите рекламисти у нас

• предприемач, консултант,
управляващ партньор в
Xplora.bg
• с над 15 години опит в
областта на маркетинга и
бизнес развитието
• в свободното си време
преподава маркетинг,
реклама и комуникации
• ключов фактор на растежа в
една от най-големите
български дигитални агенции
с офис в Лондон и Букурещ.

• творчески директор в
TriplePro Bulgaria
• социално ангажиран
предприемач с повече от 10
години опит
• привърженик на guerrilla
marketing при създаването и
изпълнението на стратегията
• един от основателите на
TriplePro с нестандартен нюх
към бизнеса и маркетинг
стратегията за клиентите

Теди Тонева
• партньор и управляващ
директор в TriplePro Bulgaria
• има магистърска степен
по Стратегически Маркетинг
от Durham University
• 2-ро място “Предприемач на
Годината”, b2b Media Awards
2016
• “Jack of all trades” при
разработване на бранд
изцяло от нулата

д-р Десислава Бошнакова

Красимир Добрев

• собственик и управител
на PR агенция ROI
Communication
• преподавател по PR в НБУ,
автор на редица
специализирани статии и книги
по PR
• организатор и лектор на
TEDxNBU
• гост лектор в чуждестранни
университети в САЩ,
Финландия и Гърция.

• маркетолог с над 6 години
опит в областта на социалните
медии
• победител златна награда
на IAB Mixx Awards 2015 в
3 категории: социални, крос
медия интеграция и
интерактивно видео за
кампанията Ballantine's Stay
True People
• лектор на IAB Forum 2014
и TEDxNBU 2013

CONTENT MARKETING
PROGRAM 2016
Професионална програма, фокусирана върху създаването и управлението на маркетинг
съдържание. Програмата включва и поредица от реални казуси от бизнеса практиката,
екипни задачи, дискусии, симулации и предизвикателства. Истинската същност на
Content Marketing програмата е в събирането на практически знания и придобиване на
специализиран набор от умения, за да издигнете маркетинг квалификацията си на следващо
по-високо ниво.
1. CONTENT MARKETING STRATEGY
Content Marketing Fundamentals
Creating a step plan
Defining targets & channels
Knowing your audience
Building a brand story
2. CONTENT CREATION & SOCIAL MEDIA
Introduction to Facebook Marketing
How to craft a social media strategy
Content Creation & Content Distribution
Top Social Media Tools for marketers
Social & Digital Marketing Campaigns (case studies)
Social Media Marketing Trends

3. CREATIVE THINKING IN CONTENT
The consumer is not just a viewer anymore / or how Internet totally changed
the advertising campaigns/
Practical exercise for creating an appropriate content for the integrated
communication in Internet and classical media
Creative thinking as a skill that can be developed. What is creative thinking
and why we are looking for it
How to use our creative thinking to be more successful. How to wake up
the curious child in us.
Techniques for generating ideas and problem solving proved approaches.

4. CONTENT MEASUREMENT – FACEBOOK ADVERTISING AND ANALYTICS SET-UP
Digital behavior of users
Goals. Breakdown of goals. Micromoments
Webstats and analytics
UTM's. Campaign tracking
Facebook advertising
Combining channels

Старт на програмата: 1-ви ноември - четвъртък
Продължителност: 1.5 месеца (50 часа в извънработно време)
Четвъртък: 18:00 – 21:00
Събота: 10:00 – 18:00
Учебна такса: 780 лв. без ДДС
Процес на регистрация:
• Попълнете апликационна форма
https://goo.gl/forms/OW3eHdFtGrZT4MF23
• Изпратете ни ваше СV или Linkedin профил
• След като получите потвърждение за прием,
ще изпратим документите за превод на учебната такса.

И най-напред - свържете се с нас!
00359887929703
office@beied.com

