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Szanowny Panie Prezesie,
Poniżej
prezentujemy
raport,
w
którym
przedstawiamy najważniejsze elementy naszych
działań w marcu 2014 roku.
Podjęte działania:
–

Przygotowanie 4 newsów na stronę www.inakademia.pl

–

Przygotowanie 1 informacji prasowej

–

Przygotowanie raportu miesięcznego

–

Monitoring 6 for internetowych

–

Utrzymywanie stałego kontaktu z mediami,

–

Przygotowywanie 4 materiałów dedykowanych

–

Przygotowanie propozycji działań na kolejne pół roku współpracy

Przygotowane w tym miesiącu informacje prasowe:
Czy warto szkolić się przez Internet?
W Polsce coraz większą popularność zyskują sobie różnego rodzaju kursy i szkolenia
on-line. I nic w tym dziwnego, ta forma edukacji jest bardzo wygodna i atrakcyjna cenowo
na przykład dla organizacji, które dbają o rozwój kompetencji swoich pracowników. Czy
szkolenia internetowe są rzeczywiście pełnowartościowym sposobem nauki, który
ma szansę stać się powszechną metodą na podnoszenie kwalifikacji?
Data rozsyłki do dziennikarzy: 15.03.2013

Przygotowane w danym miesiącu materiały dedykowane
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–

Materiał dla Twojej Gazety codziennej – wywiad z założycielami
inAkademii na temat oceny branży szkoleniowej i jej perspektyw rozwoju.
Materiał ukarze się wydaniu drukowanym gazety w pierwszym tygodniu
kwietnia.

–

Materiał dla miesięcznika Szkolenia biznesowe – artykuł o specyfice
szkoleń internetowych, jakie mają zalety i dla kogo są dedykowany.
Materiał ukarze się w majowym numerze pisma.

–

Materiał dla miesięcznika Coaching i Ty – wypowiedź ekspercka
na temat tego, z jakich szkoleń korzystają coachowie i w jaki sposób dbają
oni o swój rozwój. Artykuł ukarze się w numerze czerwcowym
miesięcznika.

–

Materiał dla portalu HR w Polsce – opinia dotycząca nowego programu

dotacji unijnych na rozwój i szkolenia. Materiał ukazał się na portalu w dniu
24.03.2013.

Pozyskane publikacje
Szkoleniadlakadr.pl
02.03.2013
http://szkoleniadlakadr.pl/szkolenia/opinie/artykul/nowytrendvideoszkolenia,8,0,196
56455.html
PRINT SCREEN publikacji
Gazeta Codzienna
10.03.2013
PDF z publikacji, która ukazała się w gazecie
Coachiniszkolenia.pl
11.03.2013
http://coachingiszkolenia.pl/szkolenia/opinie/artykul/nowyprogramdotacjiunijnychna
szkolenia,4,0,4367890.html
PRINT SCREEN publikacji
Efektywny Trener
15.03.2013
PDF z publikacji, która ukazała się w gazecie
HRdzisijuto.pl
24.03.2013
http://hrdzisijutro.pl/aktulanosci/trendy/artykul/nowyprogramdotacjiunijnychnaszkol
enia,21,0,233876903.html
PRINT SCREEN publikacji
HRwpolsce.pl
24.03.2013
http://hrwpolsce.pl/szkolenia/opinie/artykul/nowyprogramdotacjiunijnychnaszkoleni
a,8,0,1339656.html
PRINT SCREEN publikacji
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