
FanPage 
PRO! 
Stwórz skuteczną promocję  
i reklamę na Facebooku



Czego się 
nauczysz?
Podczas tego kursu



Program
start 13 lipca! 
4 tygodnie zajęć online 
w poniedziałki webinar!

4 tygodnie zajęć online i webinaria

1 tydzień [podstawy]

3 tydzień [podstawy reklamy] 4 tydzień [reklama i lejki]

2 tydzień [publikacja i przekaz]

webinar:  

Wprowadzający w kurs + Q&A 

tematyka: 

Dowiesz się jakie możliwości promocji daje Ci 
Facebook. Od profilu prywatnego poprzez grupy 
i wydarzenia.  

Stworzymy spójny, profesjonalnie wyglądający 
wizualnie FanPage. 

webinar:  

Persony i budowanie przekazu + Q&A 

tematyka: 

Dowiesz się co i kiedy publikować na Facebooku 
oraz w jaki sposób tworzyć harmonogram 
publikacji. Poza tym nauczysz się jak tworzyć 
ciekawe posty. 

Przygotujesz charakterystykę Twoich odbiorców, 
aby lepiej dostosować do nich przekaz. 

webinar:  

Wprowadzenie do reklamy + Q&A 

tematyka: 

Skonfigurujemy Menadżera Reklam 
oraz Menadżera Firmy. Nauczysz się jak 
wykorzystywać te narzędzia. 

Poznasz zasady dotyczące tworzenia 
reklam: wybór celów, określenie grup 
docelowych i stawek,  dobre kreacje reklamowe. 

webinar:  

Rola remarketingu i lejków sprzedażowych + Q&A 

tematyka: 

Dowiesz się w jaki sposób wykorzystać 
remareketing w celu obniżenia  kosztów reklam. 

Poznasz podstawowe zasady tworzenia reklam w 
ecommerce. 

Dowiesz się jak tworzyć skuteczne lejki 
sprzedażowe.

Materiały będą udostępniane na początku każdego tygodnia.

pełny zakres

https://szymonglogowski.pl/kurs-facebook-fanpage-ziph/


Forma 
W jaki sposób się uczymy?

1 platforma do kursów online

2 webinary

platforma 

Materiał w formie wideo dostępny na platformie 
do kursów online. Zajęcia mają charakter 
wykładów i poradników. 

poradniki 

Realizowane na zasadzie krok po kroku! Są 
idealne, aby nauczyć się obsługi FanPage oraz 
Menadżera Reklam. Podział na lekcje ułatwia 
powrót do interesujących zagadnień! 

skuteczne wsparcie! 

Wprowadzenie do zajęć w postaci webinarów 
pomaga uchwycić cel poszczególnych działań 
oraz zadać nurtujące pytania! 

Q&A 

W myśl zasady: „Kto pyta, nie błądzi”. Nie ma 
głupich pytań i banalnych problemów. Jeśli 
czegoś nie wiesz - pytaj! Odpowiem lub dodam 
lekcję w kursie! 



bonus Natychmiastowy dostęp do dwóch mini kursów online

O czym jest ten mini kurs? 

Podstawy widoczności firmy w Internecie! 

Jakie tematy porusza? 

• Widoczność w wyszukiwarkach (Google) 

• Budowa strony www 

• Widoczność w Social Media 

• Rola reklamy Facebook i Google 

Kurs na bazie webinaria. Dostępny na platformie 
kursów online. Natychmiastowy dostęp. 

O czym jest ten mini kurs? 

Podstawy wykorzystania transmisji na żywo  

Jakie tematy porusza? 

• Dlaczego warto korzystać z FB Live 

• Jak zrobić pierwsze transmisje na żywo 

• Jak zadbać o dobry wygląd transmisji 

• W jaki sposób zrobić live z telefonu i komputera 

Dodatkowe materiały z zakresu wystąpień 
publicznych oraz promocji na Facebooku. 



FanPage PRO 

350 PLN brutto 
+ pakiet kursów w cenie 

dostęp online na 12 miesięcy

dedykowane webinaria

grupa na Facebook

przyszłe aktualizacje

  KURS: Facebook Live START! 

  KURS: Promocja w Internecie!

PRO + konsultacja 

550 PLN brutto 
kurs i konsultacja online 

dostęp online na 12 miesięcy

dedykowane webinaria

grupa na Facebook

przyszłe aktualizacje

  KURS: Facebook Live START! 

  KURS: Promocja w Internecie!

60 minut konsultacji online

FanPage 
PRO! 
Idealne przy zakupie  
pojedynczej licencji

zapisz się zapisz się

https://kursy.szymonglogowski.pl/zamowienie/?add-to-cart=654&price-id=1
https://kursy.szymonglogowski.pl/zamowienie/?add-to-cart=654&price-id=2


Pakiety  
dla firm
kiedy szkolisz większy zespół  
i potrzebujesz wsparcia 
w reklamie!

Start 

900 PLN netto 
Kurs online i pakiet korzyści  

dla 5 pracowników 

Szkolenie FanPage PRO! [5 osób]

Mini kursy w cenie

Dostęp na 12 miesięcy

Business 

1900 PLN netto 
Szkolenie wraz ze indywidualnym 

wsparciem merytorycznym  

Szkolenie FanPage PRO! [10 osób]

Mini kursy w cenie

Dostęp na 12 miesięcy

2 godziny indywidualnych konsultacji

2 dedykowane webinaria  
[jedno szkolenie trwa 2 godziny szkoleniowe]

Proffesional 

3700 PLN netto 
Dedykowane szkolenie nastawione na 

pracę  

Szkolenie FanPage PRO! [10 osób]

Mini kursy w cenie

Dostęp na 12 miesięcy

4 godziny indywidualnych konsultacji

3 dedykowane webinaria 
[jedno szkolenie trwa 2 godziny szkoleniowe]

Konfiguracja konta reklamowego

Wsparcie reklamowe 9h online  
[do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy]

zapisz się zapisz się zapisz się

https://kursy.szymonglogowski.pl/zamowienie/?add-to-cart=694&price-id=1
https://kursy.szymonglogowski.pl/zamowienie/?add-to-cart=694&price-id=2
https://kursy.szymonglogowski.pl/zamowienie/?add-to-cart=694&price-id=3


Kontakt
Szymon Głogowski 

+48 505 980 455 
szymon@owli.co


