ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους σε τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και σε όσους έχουν άμεση σχέση
με τις Δημόσιες Σχέσεις, του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Το σεμινάριο αποσκοπεί στην απόκτηση ολοκληρωμένης αντίληψης του σκοπού και των λειτουργιών των
Δημοσίων Σχέσεων αλλά και στην ανάπτυξη εκείνων των ικανοτήτων που απαιτούνται για την
αποτελεσματικότητα και επαγγελματικότητα των στελεχών.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εισαγωγή στην Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις - Μορφές και είδη Επικοινωνίας - Κοινά σημεία - Διαφορές Έννοια Κοινού - Διοίκηση και ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων - Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων και στελέχη
Δημοσίων Σχέσεων - Σχεδιασμός Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων - Κοινά - στόχοι - Μέσα Προϋπολογισμός - Έρευνα Μάρκετινγκ - Αξιολόγηση - Ανάπτυξη Σχέσεων με την Κοινότητα - Διαχείριση
Κρίσεων - Χορηγίες - Ανάπτυξη Σχέσεων με τα ΜΜΕ - Γραφείου Τύπου - Συγγραφή Κειμένων Δημοσίων
Σχέσεων - Παρουσιάσεις - Οργάνωση Εκδηλώσεων - Οργάνωση Εμπορικών Εκθέσεων - Δημιουργία
Οργάνωση και Διοίκηση Επικοινωνιακού Υλικού - Δημόσιες Σχέσεις μέσω Διαδικτίου - Επαγγελματικές
Χορηγίες - Διεθνείς Δημόσιες Σχέσεις - Μελλοντικές Τάσεις
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι βιωματικής
εκπαίδευσης, τα πιο μοντέρνα διδακτικά εργαλεία, και μία τεράστια γκάμα από αυτοδιαγνωστικά τεστ
(selfdiagnostic tests) και επιχειρηματικά παιχνίδια (business simulation games) απόλυτα προσαρμοσμένα στις
δικές σας ανάγκες. Για την διεξαγωγή του προγράμματος χρησιμοποιείται ο πιο πλήρης και τεχνολογικά
σύγχρονος εξοπλισμός (Οθόνες Προβολής, projectors, notebooks, κ.α.).
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
16 ώρες
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
Για κάθε θεματική ενότητα ξεχωριστά διανέμονται σημειώσεις, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται στον κάθε
καταρτιζόμενο πλήρες εκπαιδευτικό υλικό (folder εκπαίδευσης, σημειώσεις, άρθρα, case studies, διαφάνειες,
κ.α.). Για κάθε θεματική ενότητα ξεχωριστά διανέμονται σημειώσεις, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται στον κάθε
καταρτιζόμενο πλήρες εκπαιδευτικό υλικό (folder εκπαίδευσης, σημειώσεις, άρθρα, case studies, διαφάνειες,
κ.α.).
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