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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του
Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει  Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης, με τίτλο « Εισαγωγή στη μέθοδο online διαφήμισης
Paid Search (PPC) με Google Ad» διάρκειας 30 ωρών, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της σύγχρονης 

 τηλεκπαίδευσης:

Διάρκεια:  30 ώρες 

Κόστος:    300 Ευρώ

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη  τηλεκπαίδευση
Πιστοποιητικό:  Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Βλαχοπούλου Μάρω  Καθηγήτρια -

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

https://www.uom.gr/dai
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Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που προωθούν ή σχεδιάζουν να
προωθήσουν τις ψηφιακές επιχειρήσεις τους μέσω των GoogleAds. 

Επίσης, απευθύνεται σε digitalmarketing managers και PPC specialists που
ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις γνώσεις τους πάνω στο κομμάτι
βελτιστοποίησης ενός διαφημιστικού λογαριασμού. 

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές και αποφοίτους σχολών που επιθυμούν
να εργαστούν πάνω στο DigitalMarketing μέσω της χρήσης των GoogleAds. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΣΚΟΠΟΣ - ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

Στο πρόγραμμα αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα εξοικειωθούν με την πλατφόρμα των
GoogleAds. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί εκτενής παρουσίαση όλων των
λειτουργειών της πλατφόρμας. Μέσα από τις ενότητες που περιλαμβάνονται οι
συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν ώστε να είσαι σε θέση να δημιουργήσουν από το
μηδέν έναν λογαριασμό, να σχεδιάσουν και να ενεργοποιήσουν διαφημιστικές
καμπάνιες και να παρακολουθούν τα αποτελέσματα της επένδυσης τους. Τέλος,
παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές βελτιστοποίησης των διαφημιστικών
λογαριασμών ώστε να διασφαλιστεί η ορθή προβολή μιας επιχείρησης μέσω των
GoogleAds. 
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  «Εισαγωγή  στη  μέθοδο  online

διαφήμισης  PaidSearch  (PPC)  με  Google  Ads» διάρκειας  30  ωρών
οι  συμμετέχοντες  θα  παρακολουθήσουν  βήμα  προς  βήμα  την
δημιουργία  και  την  ενεργοποίηση  ενός  διαφημιστικού
λογαριασμού  σεGoogleAdsόπως  και  τις  πρακτικές
παρακολούθησης  και  βελτιστοποίησης  του .  

Ποιο  συγκεκριμένα  οι  μαθησιακοί  στόχοι  του  προγράμματος  είναι :

·Η  παρουσίαση  των  λειτουργειών  της  πλατφόρμας

·Η  παρουσίαση  των  μετρικών  απόδοσης  για  έναν  διαφημιστικό
λογαριασμό

·Η  κατάρτιση  στο  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  διαφημιστικού
περιεχομένου  μέσω  GoogleAds

·Η  εφαρμογή  πρακτικών  βελτιστοποίησης  της  απόδοσης  των
διαφημιστικών  εκστρατειών

·Η  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  της  απόδοσης  των  διαφημίσεων
μέσω  των  GoogleAds.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/

ΟΥΣΩΝ

Για  την  απόκτηση  του  Πιστοποιητικού  οι  εκπαιδευόμενοι/ες   θα
υποβάλλονται  σε  αξιολόγηση  με  εξετάσεις  στο  τέλος  του
προγράμματος  

Μετά  την  επιτυχή  αξιολόγηση  παρέχεται  στους/στις
συμμετέχοντες/ουσες  Πιστοποιητικό  από  το  Κέντρο  Δια  Βίου
Μάθησης  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας .

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Βλαχοπούλου  Μάρω  Καθηγήτρια  -  Τμήμα  Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής ,  Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας  

Θάνος  Παπαγιαννίδης  E -Βusiness  Consultant,  Ιδιοκτήτης
εταιρείας  mydigitalab.com,  Εισηγητής  DigitalMarketing

Οι  εισηγητές  των  Προγραμμάτων  είναι  μέλη  του  Διδακτικού  και
Επιστημονικού  Προσωπικού  (Δ .Ε .Π .)  του  Πανεπιστημίου
Μακεδονίας  καθώς  και  εξωτερικοί  συνεργάτες  και  στελέχη  με
πολύχρονη  εμπειρία ,  αλλά  και  εξειδικευμένη  θεωρητική  γνώση .  Οι
εισηγητές  του  προγράμματος  είναι  οι :

Επιστημονικά  Υπεύθυνη  -  Εκπαιδεύτρια :  

Εκπαιδευτές/τριες  του  Προγράμματος  είναι :

https://www.uom.gr/dai
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ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1)    Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση
25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο
μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η
έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή
τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με
καμία άλλη έκπτωση.
2)    Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με
εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση
5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι
εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν
εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους
άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την
εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να
συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις
επόμενες ειδικές κατηγορίες.
Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων
Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες
εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.
1)    Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
2)    Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο
Πρόγραμμα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
3)   Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.

4)   Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
5) Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.
6)    Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας
σε ισχύ.
Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των

επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων,

ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει

στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα

και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο

αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την

έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε

περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη

επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των

υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της

χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να

απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική

διαφορά.

 Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα

ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών

προσφορών επί των αρχικών τιμών των

διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος

Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη

ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν

τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/ες.
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 300€   η καταβολή του ποσού θα γίνει
εφάπαξ.

Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα  απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω
τριών βημάτων.

ΒΗΜΑ 1ο - Υποβολή αίτησης εγγραφής
Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας 

(kedivim.uom.gr) ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΕΔΙΒΙΜ

ΒΗΜΑ  2ο  -  Υποβολή  απαιτούμενων  δικαιολογητικών
Υποβολή  των  παρακάτω  δικαιολογητικών  κατά  περίπτωση .

1.       Απλή  φωτοτυπία  Πτυχίου  Α .Ε .Ι .  /  Τ .Ε .Ι .  /  Ι .Ε .Κ .  ή  Απολυτηρίου
Λυκείου  και  αντίστοιχα  για  τους  φοιτητές  Βεβαίωση  Σπουδών  από  τη
Γραμματεία  του  Τμήματος  που  φοιτούν .

2.       Απλή  φωτοτυπία  ταυτότητας .

3.       Πρωτότυπο  ή  σε  (επικυρωμένο)  αντίγραφο  τα  σχετικά
δικαιολογητικά  που  εμπίπτουν  στην  εκπτωτική  πολιτική .

 Όλα  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  μπορούν  να  αποσταλούν :

·         Ηλεκτρονικά  (σκαναρισμένα  αρχεία)  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
kedivim@uom.edu.gr  

ΒΗΜΑ  3ο  -  Καταβολή  διδάκτρων  (υπάρχει  σχετική  ηλεκτρονική
ενημέρωση  μετά  την  αίτηση)

 


