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Egy képzés, ahol a hangsúly a gyakorlaton van 
 

Az egyik legátfogóbb keresőmarketing képzés Magyarországon. Top ajánlat azoknak, akik vállalják a rendszeres 

készülést, az anyagi befektetést cserébe egy olyan versenyképes felkészültségért, amely kiváló lehetőséget 

biztosít a munkaerőpiacon. 

Mit tanulhat a képzésen? 

A 40 tanórás képzésen, 5 hétvégén ismerkedhet meg a keresőmarketinggel: 

• a website-ok keresőkre optimalizálásával 

• a linkmarketinggel 

• és a kulcsszavas reklámokkal 

• a képzés során a keresőmarketing minden részterületét megismerheti 

• az oktatás az elmélet mellett a mindennapi gyakorlatra koncentrál. 

Miért válassza ezt a képzést? 

A keresőmarketing a legdinamikusabban fejlődő marketing terület a világon, amely globálisan az online költések 

felét teszi ki. Ennek ellenére változatlanul nehezebb keresőmarketing szakembert találni, mint bármely más 

marketing területen. Így van ez a magyar piacon is. 

A keresőmarketing specialista az elkövetkező évek egyik legkeresettebb pozíciójának ígérkezik. Az Egyesült 

Államokban ez az állás a legjövedelmezőbb az IT fejlesztői, kreatív szakmán belül. Itthon kifejezetten hiány van 

az erre a területre specializálódott szakemberekből. Az elhelyezkedésnél nem előfeltétel a diploma, sokkal többet 

számít a naprakész gyakorlat. 

Hol tud elhelyezkedni a képzés elvégzése után? 

• interaktív médiaügynökségekben 

• klasszikus médiaügynökségekben 

• klasszikus reklámügynökségekben 

• vállalati keresőmarketing menedzserként 

• website fejlesztő cégekben 

• tanácsadó cégekben. 

Képzési modulok: 

• Keresőmarketing a reklámban 

• Keresőoptimalizálás (SEO) 

• Link-kapcsolatok építése 

• PPC és CPM reklám a tartalmi hálózatban 

• PPC reklámkampányok optimalizálása 

• Webergonómia 

• Webanalitika 

• Közösségi marketing 

 

 



 

Kinek ajánljuk a képzést? 

• offline marketing menedzsereknek 

• KKV cégvezetőknek és marketingeseinek 

• multi cégek marketingeseinek 

• informatikusoknak és rendszergazdáknak 

• felsőoktatási hallgatóknak 

• keresőmarketing iránt érdeklődőknek. 

A képzés oktatói: 

• Dutka Krisztián – felhasználói élmény tervező - Kirowski Isobar 

• Lévai Richárd – közösségi marketingspecialista, marketing vezető -RG Stúdió Kft. 

• Mészáros Ádám – keresőmarketing tanácsadó, Vírus Média 

A képzés időtartama: 

40 tanóra 5 péntek délutáni alkalommal 13:30-tól 20:15-ig. 

A képzés helyszíne: 

Edutus Főiskola, Budapesti Tagozat – 1114 Budapest, Villányi út 11-13. 

A jelentkezés feltétele: 

A képzésre érettségivel rendelkezők is jelentkezhetnek. A képzéshez nem szükséges informatikai tudás, viszont 

alap marketing és online marketing szakmai tapasztalat mindenképpen elvárás.  

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány 

Jelentkezési határidő: 2017. május 5. 

Képzés indulása:  2017.május 26. 

Képzési napok:  2017.május.26. 
 2017. június.09. 
 2017. június 16. 
 2017. június 23. 
 2017. június 30. 

 

A képzés díja: 127.000,-Ft, amely 27% ÁFA-t tartalmaz 

Jelentkezés a képzésre:  Online, vagy a képzési tájékoztató végén található jelentkezési lappal. 

A képzéssel kapcsolatos további információ: 

Dr. Szaniszló Gábor 

Tel: (1) 450 24 22 

E-mail: szaniszlo.gabor@edutus.hu  



 

 

   

 
 

JELENTKEZÉSI LAP  
KERESŐMARKETING SPECIALISTA 

 
 

1. Személyi adatok: 

 Név (családi és utónév): .....................................................................................................  

 Születési hely, idő: ....................................................... ���� �� �� 
 Anyja neve ................................................................................................................  

 Állandó lakás:  ���� ...........................................................................................  

 Értesítési cím:  ���� ...........................................................................................  

 Telefon: ������������ ........................................................  

 E-mail:  ...............................................................................................................................  

 Munkahely:  ........................................................................................................................  

 Beosztás:  ..........................................................................................................................  

2. Legmagasabb iskolai végzettség: 

 ……………………………………………………………………………………. 

 Szakképzettség:  ................................................................................................................  

3. Költségviselő: 

 Neve:  ................................................................................................................................  

 Címe:  ................................................................................................................................  

 
 
  .................................................  
        jelentkező aláírása 
 
 

Jelentkezési határidő: 2017. május 5. 
Program indulása: 2017. május 26. 

 
A jelentkezési lapot a melléklettel együtt az Edutus Főiskola Budapesti Tagozatára, 

dr. Szaniszló Gábor nevére (cím: 1114 Budapest, Villányi út 11-13.) kérjük eljuttatni. 
 


