
 

 

 
 

 

Miért lehet fontos Neked az Instagram? 

 Az interakciók száma rendkívül magas: sokkal aktívabbak az emberek itt, így ismertebb lesz a 
terméked, többen vásárolhatnak tőled!  

 Személyesebb kapcsolatot tudsz kialakítani a „vásárlóiddal”: a Facebookhoz képest megőrizte 
személyes mivoltát – elkötelezett követőbázist tudsz kialakítani! 

 Könnyebben jutsz előnyhöz, mint a konkurenciáid: még relatív kevesen használják az üzleti 
szférában, sőt, még kevesebben használják jól! 

 A leggyorsabban fejlődő közösségi média platform: ha időben elkezdi azt jól használni az 
ember, hatalmas előnyre tehet szert! 

 
 

Miért jó, ha eljössz az Instagram Kurzusra? 

 Megmutatom, hogyan tedd az Instagramot (és a Facebookot) az életed részévé úgy, hogy az 
minél kevesebb időt vegyen el az életedből. 

 Mindig összehasonlítjuk a Facebookkal is, úgyhogy arról is rengeteg mindent megtudhatsz. 

 Megmutatom, hogyan csinálj olyan posztot, ami eredményes lesz és nem kidobott idő. 

 A tanultak után stratégiában fogsz gondolkodni, így nem kell azon rágódni, mit posztolj ma. 

 A #hashtageket nem csak úgy összedobálod, hanem tudni fogod, mikor, mit és miért használj. 

 A sztorizásra, ígérem, rá fogsz kapni! 

 Jöhetsz akár teljesen kezdőként is. Ez a kurzus nem a profiknak szól! 
 

 

Az Instagram Kurzus tematikája: 

 Miért fontos az Instagram? 

 Instagram profil létrehozása 

 Instagram üzleti profil létrehozása 

 Insta profil részei 

 A legfontosabb tudnivalók 

 Instagram tartalom stratégia kidolgozása 

 A jó kép ismérvei; képszerkesztés 

 Követőszerzés részei 

 #hashtag stratégia kialakítása 

 Interakcióba lépés a célközönséggel 

 Influencer marketing 

 Posztolásról mindent 

 Robotok és segéd szoftverek 

 Instagram Story 

 Highlight 

 Insta live 

 IGTV 
 
 



 

 

A kurzus végére ismerni fogod az Instagramot kívül-belül, és a partnered lesz a 
Facebookkal, a weboldaladdal együtt. 

Ez a sikeres online jelenlét alapja! 

 

A workshopra hozd magaddal saját okostelefonod,  
illetve jegyzeteléshez füzetet, tollat vagy laptopot! 

 

 

Időpont: 2020. március 25., szerda, 9.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00 

 

Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kalocsai képviselete,  

6300 Kalocsa, Búzapiac tér 10. 

 

Oktatók:  Nagy Ágnes, online tanácsadó (kellegyhonlap.hu) 

 

 

A képzés részvételi díja:   

- BKMKIK tagdíj hátralékkal nem rendelkező önkéntes tagjai részére:   22.000 Ft 

- Nem önkéntes kamarai tagok részére:          25.000 Ft 

 

A részvételi díj az Áfa-t tartalmazza. Fizetés: a rendezvényt megelőzően átutalással a 

10915008-00000009-21320012 számlaszámra.  

A jelentkezést akkor tekintjük véglegesnek, ha a részvételi díj kiegyenlítésre került. 

A kamarai regisztráció nem jelent kamarai tagságot. A kereskedelmi és iparkamaránál a 

tagság továbbra is önkéntes. 

 

 

Kérjük, részvételi szándékod 2020. március 24-ig jelezd az alábbi linken! 

JELENTKEZÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 

http://kellegyhonlap.hu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScADjGzyMpqz6Ymhjj8X-QeUpn-kF8ttZbz3RNHUBANCRjjmQ/viewform

