SWR Biuro Katowice
ul. Warszawska 28a/2
tel.: 32 376 75 65
tel.: 32 273 26 62
e-mail: owes@swr.pl

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej zaprasza na szkolenia/warsztaty w swojej siedzibie w Katowicach
przy ul. Warszawskiej 28a/2 w następujących tematach:
A. JAK SKUTECZNIE DOCIERAĆ DO KLIENTÓW FIRMY SPOŁECZNEJ Z WYKORZYSTANIEM
REKLAMY NA FACEBOOKU?
Szkolenie/warsztaty odbędą się w dniu 20.01.2020 r. w godz. 10.00 – 15.30
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie/warsztaty osoby odpowiedzialne za marketing w przedsiębiorstwie
społecznym (max. 2 osoby z jednej organizacji) realizujące lub planujące realizować kampanie reklamowe na
Facebooku.
Grupa uczestników: max 6 osób.
Uwaga: Prosimy o zabranie ze sobą komputerów z możliwością zalogowania na koncie reklamowym na
Facebooku oraz innych danych dostępowych np. do obsługiwanych programów graficznych, czy Google
Analitycs.
Plan szkolenia/warsztatów:
1. Reklama na Facebooku – informacje wprowadzające (m.in. koszt reklamy, czego nie można
promować).
2. Planujemy kampanię na Facebooku:
a) struktura kampanii,
b) wybór celu,
c) ustalenie grupy docelowej,
d) ustalenie budżetu i harmonogramu,
e) przygotowanie reklam.
3. Jak przygotować dobry tekst do reklamy?
4. Jak przygotować dobrą grafikę do reklamy?
5. Inne ciekawe opcje na Facebooku.
6. Co dalej, czyli analiza i optymalizacja.
7. Podsumowanie szkolenia.
Prowadzący: Waldemar Żbik - doradca kluczowy w OWES SWR, bloger i przedsiębiorca, pomaga przedsiębiorstwom
społecznym wejść na rynek i dotrzeć do swojej grupy klientów, absolwent studiów podyplomowych marketing internetowy
na WSB w Chorzowie.

B. ARSENAŁ MŁODEGO FUNDRAISERA, CZYLI JAK ROZPOCZĄĆ i KONTYNUOWAĆ POZYSKIWANIE
DARCZYŃCOW DLA ORGANIZACJI.
Szkolenie/warsztaty odbędą się w dniu 28.01.2020 r. w godz. 11.30 – 15.00
Masz już dosyć loterii grantowych? Chcesz zacząć zdobywać darczyńców dla swojej organizacji?
Chcesz dowiedzieć się jak zacząć i co robić, by uniezależniać Twoją organizację od środków
publicznych? Nie wiesz jak zaplanować pierwsze działania fundraisingowe?
Przyjdź na warsztaty i poznaj niezbędne kroki, które pozwolą Ci rozwijać fundraising w Twoim NGO.
Zapraszamy fundacje i stowarzyszenia na bezpłatne szkolenie/warsztaty.
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Prowadząca: Ilona Pietrzak - Fundraiser. Trener i doradca. Zarządzała/zarządza kilkunastoma projektami na łączną
kwotę ponad 25 mln zł. Kierownik projektu systemowego 1(00)% wsparcia dla 3. sektora oraz partnerskiego projektu na
rozwój fundraisingu w PES, realizowanego wspólnie z Deutscher Fundraising Verband. Konsultant regionalny ds. zamówień
publicznych. Doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej (nr certyfikatu MPiPS DB_14/2013). Absolwentka
Programu „Menedżerowie NGO” i „Strażnicy – Akademia Fundraisingu”.
Szkolenia/warsztaty skierowane są do organizacji mających siedzibę na obszarze miast: Katowic, Bytomia,
Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich i powiatów: tarnogórskiego i lublinieckiego.
Realizacja szkoleń/warsztatów odbywa się w ramach projektu OWES SWR, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Warunkiem udziału w szkoleniach/warsztatach jest:
 przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza link jak niżej,
 dostarczenie przed szkoleniem/warsztatami oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów
uczestnika warsztatów oraz podmiotu zgłaszającego uczestnika z podpisami osób reprezentujących
(warunek konieczny).
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem :

https://docs.google.com/forms/d/1zkAxfRGqsnmdTqd7n6l6mmYN4VY5qDCP6Tjck3H9Wdo/viewform?edit
_requested=true
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