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Content Marketing képzés  
az Edutus Főiskolán
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“Szólj az 
ügyfeleidhez, 
használd az ő 
nyelvüket, de 
csak arról 
beszélj nekik, 
amiről ők is 
beszélnek. Sose 
próbálj meg 
salátát etetni 
egy oroszlánnal 
- Joe Pulizzi az Epic 
Content Marketing írója 

A content marketing azt jelenti, hogy értékes és releváns 
tartalmat kell előállítani a célcsoportnak, amit az szívesen 
fogad.  

A tartalom előállítása azonban önmagában még nem 
elegendő. A célcsoport pontos meghatározása, a szövegírás, 
a technológiai eszközök használata, a hatékonyságmérés 
mind részei a helyes content marketing stratégiának. 

Az Edutus Főiskola 2017 márciusában induló Content 
Marketing Akadémiája első ízben nyújt átfogó képet egy 
féléves képzésen keresztül arról, hogyan építhető fel egy 
üzlet content marketing stratégiája. 

Az elméleti előadások mellett valós vállalkozások működő 
stratégiai modelljeiből tanulhatod meg a content marketing 
lényegi elemeit. 
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A content marketing elméleti alapjai 
SEO/SEM 
Google Analytics 
Google Adsense 
Szövegírás 
weboldal készítés 
közösségi média használata/hirdetési csatornák 
BTL a content marketingben 
CRM 
Értékesítés 

A képzés legfontosabb elemei

Mikor kezdődik a képzés?

2017. március 24. 
Jelentkezési határidő: március 15. 
A képzés 10 hetes, péntek 15:00-18:15 és szombati 
napokon 8:00-15:00 között tart

A képzés díja

249 000 forint, mely tartalmazza 
• képzést 
• vizsgákat 
• elektronikusan letölthető tananyagokat 
nem foglalja magában az: ajánlott irodalom költségeit, ismételt vizsgák 
költségeit
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Kinek ajánljuk a képzést?
Elsősorban 25-35 év közöttieknek 
olyan szakembereknek, akik szeretnék más üzletek 
releváns tapasztalatait megismerni 
vagy gyakorlati tapasztalattal még nem rendelkező 
pályakezdőknek 

A képzés vezető oktatói: 
Krankovics Béla – Mediaworks, nso.hu termékfelelős

Gerentsér Imre – online portfólió igazgató, RAS (Ringier Axel Springer 
Magyarország)

Nagy Dénes – Mediaworks, fejlesztési csoportvezető

Varga Tamás – szallas.hu, nemzetközi üzletfejlesztési vezető

Tollár Mónika – kreatív online marketing menedzser, tanácsadó


A képzés helyszíne: 
Falk1 Rendezvényközpont - Edutus Ház

1055 Budapest, Falk Miksa utca 1.


További információ 
Edutus Főiskola:

Dr. Szaniszló Gábor

Tel: (1) 450-2422

e-mail: szaniszlo.gabor@edutus.hu


Szakmai kérdésekben

Nagy Gergely

e-mail: gergely.nagy@me.com 
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