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In English

Verkkojulkaiseminen tänään...
Date: 
Lauantai, 26 tammikuu, 2013 - 10:00 - Sunnuntai, 27 tammikuu, 2013 - 15:30

Verkkojulkaiseminen tänään - Sosiaalinen media ja
näkyvyys verkossa, edut, mahdollisuudet ja uhat -
viikonloppuseminaari 
Monella on julkaisuja ym. tietoja, jotka halutaan näkyviin verkkoon määrätylle kohderyhmälle tai koko
maailmalle. 
Seminaarissa käymme läpi käytännön esimerkkien höystämänä läpi verkkonäkyvyyttä ja sosiaalista mediaa. 
Selvitämme, miten tiedot voi ja kannattaa laittaa jakoon, miten tehostan markkinointia, varmistan osumat, mitkä
tekijät vaikuttavat näkyvyyteen, miten jaan tietoni vain rajatulle joukolle, miten rakennan ja suojaan
identiteettiäni. 
Tutustumme mielenkiintoisiin todellisiin tapauksiin, näemme ja kokeilemme käytännössä eri vaihtoehtoja. 
Näkökulminamme ovat yksittäisen henkilön näkyvyys, yrityksen tai muun organisaation näkyvyys ja markkinointi
sekä yhteisöllisten työkalujen käyttö ja tietoturva.

Järjestämme yhteistyökumppaneidemme kanssa viikonlopuseminaarin Pitkyn jäsenille omakustannushintaan.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

http://www.takk.fi/?id=koulutusesite&esite=1210&koulutus=11445
Lokaatio: 
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Facebook share icon  Twitter share icon  LinkedIn share icon  Share
Registration starts: 
Perjantai, 25 tammikuu, 2013 - 16:30
Tapahtumalaji: 
Koulutus ja seminaarit
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Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot
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Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

Tweets
Pitky_ry
RT @TestausOSY: Laatu ja testaus -lehti
2/2019 on julkaistu! Asioiden arvioinnista,
testaajista ja tutkijoista, ja datasta testauks…
https://t.co/fDOgLx0AVP
Pitky_ry
RT @Pitky_ry: 16.10. Tampereen seudun
työväenopistossa: Kansalainen ja
tietotekniikka. Seniorit kertovat siitä, miten
he käyttävä… https://t.co/fMRG5kPfqn

LinkedIn
Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YouTube
Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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