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STRATEGIA DE MARKETING DIGITAL
Înveți cum să îți atingi obiectivele de business și de comunicare în mediul digital 
complex și dinamic, eficientizând la maximum resursele - echipele, banii, timpul.
“Cred că este nevoie de pragmatism în aplicarea principiilor de marketing 
online. Era poeziei s-a terminat! Îmi propun ca acest curs să aducă inspirație și 
informație pentru toți cei care vor să câștige în online reputație, bani și loialitate 
de la consumatori!” (Monica Jitariuc)

CE OBȚII DACĂ 
ALEGI ACEST CURS?  

CUI ÎI ESTE 
RECOMANDAT 
CURSUL? Vei primi instrumente ce te vor ajuta 

să construiești, implementezi și 
măsori eforturile tale în mediul digital
Beneficiezi de audit pentru canalele 
tale de social media și vei privi idei noi 
și feedback personalizat
La final vei avea un plan concret de 
activități online ce îți va susține 
obiectivele tale pentru următorul an
BONUS: o ședință 1:1 de evaluare a 
progresului planului tău de marketing 
digital cu feedback de îmbunătățire

Pentru profesioniștii din online 
care vor o perspectivă de 
comunicare integrată și un update 
rapid despre mediul digital
Pentru antreprenorii care vor să 
crească sănătos în online
Pentru personalul executiv care 
dorește să înțeleagă digitalul: ce să 
ceară, ce să măsoare, ce să 
plătească, cum să evalueze 
activitatea oamenilor de digital și 
social media



STRUCTURA CURSULUI

Expert trainer

Digital Marketing Social Media
Teritoriu, încadrare, clarificări. Youtube, Instagram, LinkedIn, 

Facebook, TikTok & more – cifre, 
specificități, tips & tricks pentru un 
engagement mai bun.Digital Storytelling

Strategie de conținut, plan editorial – 
Visual Storytelling + Copywriter 
Input.

Conversii în digital
E-commerce: principii și studii de caz.

Performance
Google Analytics, Google AdWords, 
Facebook Ads – tips & tricks.

Managementul reputației
Gestionare crize, comunități, 
consumatori digitali și influencer 
marketing.

Monica Jitariuc
Trainer social media și expert 
comunicare integrată

20 de ani de experienţă în publicitate, 
cu premii și recunoaștere locală și 
internațională

A fost director de marketing 7 ani la 
Citroen; în prezent lucrează la MSL The 
Practice - cea mai premiată agenție de 
PR din România

Este start-up mentor pentru programul 
LEVEL UP

În 2014 a primit premiul IAA 
(Internațional Advertising Association în 
România) pentru excelență în PR



BUCHAREST BUSINESS INSTITUTE
Centrul de excelență care oferă traininguri de business și cursuri de 
dezvoltare personală.

Îți oferim experiența de învățare premium de care ai nevoie pentru a-ți 
dezvolta abilitățile profesionale și personale la cel mai înalt nivel.

Știm că liderii din mediul de business sunt adevărații influenceri prin acțiunile 
importante pe care le desfășoară în fiecare zi. 
Scopul nostru este să îi ajutăm să ia decizii strategice oferindu-le cele mai 
bune programe de training. 

Creăm lideri și experți în business de talie internațională 

Descoperă o experiență unică de învățare

BUCHAREST BUSINESS 
INSTITUTE a fost creat de 
profesioniști cu vastă experiență în 
afaceri pentru a-ți oferi educația de 
care ai nevoie să îți dezvolți 
business-ul la nivel internațional.

La BUCHAREST BUSINESS 
INSTITUTE vei descoperi o 
experiență de învățare unică, experți 
de top, conținut de înaltă calitate și 
networking, de care ai nevoie pentru 
a-ți crește afacerea.
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