ΔΩΡΕΑΝ DOMAIN NAME
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ
ΑΞΙΑΣ

25€

Διαδικτυακή παρουσία τοπικών
επιχειρήσεων:
Από την αφάνεια στην επιτυχία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2 μήνες

ECTS
4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Π. Θ.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ
ΑΝΟΙΧΤΑ

Βγάλτε από την διαδικτυακή αφάνεια την
επιχειρησή σας
Επαληθεύστε και διαχειριστείτε σωστά μια επιχείρηση στο
Google Business Profile
Φτιάξτε έναν δικτυακό τόπο μιας σελίδας μόνοι σας χωρίς
γνώσεις προγραμματισμού
Δημιουργήστε τα δικά σας γραφικά με δωρεάν εργαλεία
Κατακτήστε τις βασικές έννοιες λειτουργίας του WEB IP,
Domain name, Nameserver, DNS κ.α.
Μάθετε την διαχείριση των εργαλείων Google Analytics, Google
Console και του Cloudflare
Φτιάξτε τον δικό σας διαδικτυακό τόπο με δωρεάν εργαλεία και
χωρίς γνώσεις προγραμματισμού

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε όλες τις επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο που θέλουν
να επιμορφώσουν το προσωπικό τους στην δημιουργία
και διαχείριση του διαδικτυακού τους προφίλ με χρήση
δωρεάν εργαλείων
Σε ανέργους που θέλουν να αποκτήσουν αντίστοιχες
δεξιότητες και χρήση τους είτε προωθώντας τις δικές
τους επιχειρηματικές ιδέες είτε βοηθώντας άλλες
επιχειρήσεις ως προσωπικό ή εξωτερικοί συνεργάτες

Δεν απαιτούνται προχωρημένες γνώσεις Η/Υ
παρά μόνο βασικές σε επίπεδο αρχαρίων

θα δοθεί ΔΩΡΕΑΝ domain name της επιλογής
σας .gr για 2 χρόνια ή .com για ένα έτος, με
σκοπό, με πραγματικά μηδενικά κόστη να
αποκτήσετε το δικό σας website.

Διδακτικές ενότητες
Google Business Profile
Δημιουργία γραφικών με δωρεάν εργαλεία
Φτιάχνοντας τον δικτυακό μου τόπο με το Google Sites

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος
οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης
Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ. διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015
και αξιολογείται από την «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας»
(ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 48 του Ν.
4485/2017, όπως αυτή ισχύει.

ΚΟΣΤΟΣ

150€
ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

30%

20%

Άνεργοι
Πολύτεκνοι
ΑμΕΑ
Ομαδικές Εγγραφές
(>= 3 ατόμων ίδιου φορέα, οργανισμού,
εταιρίας, οικογένειας)
Early Entry
3 εβδομάδες πριν την έναρξη του
προγράμματος

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δρ. Όμηρος
Ιατρέλλης, Λέκτορας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Στοιχεία Επικοινωνίας Βόλος
Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα,
Βόλος, Τ.Κ. 38334
learning@uth.gr
24210-06390/66
https://learning.uth.gr/

Στοιχεία Επικοινωνίας Λάρισα
Γαιόπολις, Π.Ο. Λάρισας – Τρικάλων
Λάρισα, Τ.Κ. 41500
learning@uth.gr
2410-684752
https://learning.uth.gr/

