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Poznań, 28 października 2020 r.

Webinarium dla przedsiębiorców

Przed nami ostatnie webinarium dla przedsiębiorców w ramach kampanii #bądźwidoczny, którą 
prowadzi Agencja marketingowa NPROFIT. Tym razem poświęcone będzie e-commerce.

W czwartek 19 listopada odbędzie się webinarium „E-commerce – jak być lepiej widocznym”. Jego 
organizatorem jest Agencja marketingowa NPROFIT, która od dziesięciu lat specjalizuje się w 
pozycjonowaniu stron internetowych oraz reklamie internetowej.

Szkolenie  kierowane jest  do przedsiębiorców już  działających w branży,  jak  i  tych,  którzy  dopiero
planują  założyć  własny  sklep  internetowy.  W  trakcie  spotkania  uczestnicy  poznają  najważniejsze
zagadnienia z zakresu reklamy, a także dowiedzą się, jakie są najpoważniejsze błędy oraz co zrobić,
żeby ich nie popełniać. 

Webinarium poprowadzi  Beniamin  Mrówczyński,  szef  działu  reklamy Agencji  NPROFIT.  Poprzednie
szkolenie poświęcone Google Ads można znaleźć na kanale agencji.  

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=o1q_Shwtxeg 

Kampania  #bądźwidoczny kierowana jest  głównie do właścicieli  małych i  średnich przedsiębiorstw,
którzy znaleźli się w niestabilnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa.

Przed  webinarium  warto  odwiedzić  blog Agencji,  na  którym  znajdują  się  artykuły  poświęcone
pozycjonowaniu  oraz  reklamie  w  internecie.  Nie  brakuje  również  praktycznych  wskazówek  dla
przedsiębiorców.

W trakcie szkolenia zostaną przybliżone najważniejsze kwestie dotyczące widoczności w Internecie.
Obecność  w  sieci,  a  właściwie  wspomniana  widoczność  staje  się  równie  cenna  jak  prestiżowa
lokalizacja.

https://nprofit.net/pl/blog/
https://nprofit.net/pl/badzwidoczny/
https://www.youtube.com/watch?v=o1q_Shwtxeg
https://nprofit.net/pl/
https://nprofit.net/pl/badzwidoczny/
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W  ramach  kampanii  Agencja  opublikowała  również  dwa  poradniki  dla  przedsiębiorców.  Pierwszy
podejmuje kwestię pozycjonowania, natomiast drugi dotyczy reklamy. Można je pobrać bezpłatnie:

 Część I  
 Część II  

W opracowaniu jest już trzecia część poświęcona e-commerce, która dostępna będzie w grudniu.

Organizator kampanii

Agencja NPROFIT (nprofit.net) świadczy usługi w oparciu o naukową metodę SEO. Od ponad 10 lat
pomaga pozyskiwać klientów za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Obecny kilkudziesięcioosobowy
i międzynarodowy zespół specjalistów posiada czynny udział w sukcesie ponad 500 przedsiębiorstw.
Działając  w  zakresie  marketingu  internetowego,  oferuje  między  innymi  prowadzenie  procesu
pozycjonowania,  kampanii  Google  Ads,  działania  z  zakresu  PR,  czy  promocję  w  mediach
społecznościowych.

Jakość usług potwierdza  ranking  e-Gazele Biznesu,  czyli  najdynamiczniej  rozwijających się małych i
średnich firm e-commerce, w którym NPROFIT znalazł się już po raz piąty.

Agencja przestrzega zasad etyki w biznesie i – co ważne – funkcjonuje także w oparciu o koncepcję
społecznej  odpowiedzialności  biznesu.  Wspiera  zarówno  lokalne  organizacje  charytatywne,  jak  i
ogólnopolskie inicjatywy.

Partner kampanii

Collegium Da Vinci w Poznaniu – uczelnia ludzi ciekawych, jedna z najstarszych niepublicznych szkół
wyższych w Wielkopolsce o profilu praktycznym.

W czerwcu 2021 roku minie 25 lat, odkąd szkoła wyższa jest pionierem na rynku pod względem jakości
praktycznego  kształcenia.  Tworzy  programy  studiów,  wzorowane  na  światowych  standardach,
wyprzedzając trendy na rynku edukacyjnym w kraju.

W ofercie uczelni  są studia dyplomowe I i  II  stopnia, studia podyplomowe oraz szkolenia. Ciekawe
kierunki studiów są tworzone we współpracy z pracodawcami i ponad 200 partnerami biznesowymi.

Collegium Da Vinci przyświeca siedem zasad życia i nauki w stylu Leonarda da Vinci, które prowadzą do
odkrycia  i  pełnego  wykorzystania  własnego potencjału.  Najważniejsza  z  nich  jest  ciekawość,  która
popycha do ciągłego rozwoju.
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