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Endüstrinin önde gelen uzmanları tarafından hazırlanan ve 
Dijital Pazarlama eğitmenleri tarafından öğretilen bu 

sertifikasyon programı, dijital pazarlamanın en güncel ve alakalı 
yönlerini tanıtacaktır.

Lider şirketlerden gelen konu uzmanları, program materyallerinin tasarımı ve 
geliştirilmesi konusunda Dijital Pazarlama Enstitüsü ile işbirliği için çalışmaktadır. Böylece, 

öğrenim süreciniz, uzmanların pratik deneyimleri, görüşleri ve vaka çalışmaları ile 
şekillenmektedir.

Londra’da dil eğitimi ile 
birlikte alabileceğiniz 

günümüzün en popüler 
mesleklerinden 

Digital Marketing 
diploması ile 
konusunda 

aranılan uzman
olma

fırsatı sizi bekliyor!



Bayswater College, 1973 yılında 
Londra’nın merkezinde kuruldu.

İster dijital pazarlama becerilerini yenilemek isteyen bir uzman olun ister Dijital Pazarlama alanında kariyer 
sahibi olmak isteyen biri, programımız sizlere kariyerinizi geliştirmenizde ve hayatınızı değiştirmenizde 
yardımcı olacaktır. 

Dijital Pazarlama derslerine ek olarak Bayswater College, öğrencilerine konaklama hizmetleri, yoğun bir 
sosyal ve etkinlik programı ve İngilizce dil kursları da dahil olmak üzere birçok ek hizmet sunar.

Program İçeriği 
Sertifikalı bir Dijital Pazarlama Uzmanı olmak, tutarlı ve etkili bir dijital pazarlama stratejisi oluşturmak için 
gerekli araç ve becerilere sahip olmanızı sağlayacaktır. Alanında uzman DMI Dijital Pazarlama Eğitmenleri 
tarafından eğitim verilmektedir.

Sizi Neler Bekliyor?
Dijital teknolojiler çalışma, yaşama ve iletişim tarzımızı 
değiştirdi. Bu devasa değişimin mevcut durumunuza 
meydan okuyabileceğini biliyoruz. Gelecekteki kariyerinizi 
geliştirmenin ve ilerletmenin sizin için ne kadar önemli 
olduğunun farkındayız. 

İşte bu yüzden hayatınızda bir fark yaratabilecek profesyonel 
bir sertifika programı yarattık. Endüstri ile uyumlu olan bu 
program, kalabalığın arasından sıyrılmanıza ve yeteneklerinizi 
ön plana çıkarmanıza yardımcı olabilir. 
Güvenilirliğinizi arttırabilir. 

Sizi, alanınızda bir uzman haline getirebilir.

100 ülkede 20.000 adet sertifikalı profesoneller ile Dijital 
Pazarlama Enstitüsü, dijital pazarlama ve satışta küresel 
standartları belirlemektedir. Uzmanlar tarafından, yeni 
uzmanlar oluşturmak için tasarlanan bir sertifika programı 
sunmaktayız.

Sertifikalı bir Dijital Pazarlamacı olarak sektörünüzde bir 
lider haline gelin.

Dijital geleceğiniz size bekliyor.



Neler Öğreneceksiniz?
Bu sertifikayı alarak aşağıdakiler yapabileceksiniz:

• Dijital araştırmalar yürütme, kampanyalar için iş hedefleri belirleme ve hedefli bir dijital pazarlama stratejisi 
geliştirme

• İş hedeflerinize uygun, iyi tasarlanmış ve yüksek performanslı ve optimize edilmiş bir web sitesi oluşturma ve 
yayınlama

• Yetırım Getirisini yönlendiren ilgi çekici ve yenilikçi içerikler oluşturma ve düzenleme

• Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarında organik ve ücretli 
reklam kampanyaları oluşturma, optimize etme, yürütme ve rapor oluşturma

• Sayfa içi ve sayfa dışı teknik öğeleri optimize ederek web sitenizin sıralamasını organik olarak arttırma

• Google AdWords’te ücretli arama kampanyaları oluşturma ve yönetme, performansı ölçmek için Google Analyt-
ics’i kullanma

• Etkilerini ve performanslarını değerlendirmek için çeşitli platformlar kullanarak görüntülü reklam ve video 
reklam kampanları oluşturmak için Google AdWords’ü kullanma

• Potansiyet müşteriler oluşturmak için etkili e-postalar tasarlama

• İşletmeniz ve web siteniz için hedefler belirleme ve değerlendirme yapmaya yarayan analiz araçlarının nasıl 
kullanıldığını öğrenme

• Tüm dijital pazarlama aktiviteleri için “Nasıl Yapılır” kılavuzu oluşturmak için sahip olunan, erişilen, masa başı, 
kitle, rakip ve sosyal dinleme araştırması yapma
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Modüller
• Dijital Pazarlamanın Temelleri

• Web sitesi Optimizasyonu

• İçerik Pazarlaması

• Sosyal Medya Pazarlaması

• Arama Motoru Optimizasyonu

• Ücretli Arama

• Görüntülü Reklamcılık ve Video Reklamcılığı

• E-posta Pazarlamacılığı

• Analiz

• Dijital Strateji

ERKEN
KAYIT

Avantajı
Ocak
Şubat
Mart
2019

başlangıçlı
programlar
için geçerli

4 Hafta
Dil Eğitim
Programı 

Hediye
Öğleden önce  dil kursu, öğleden 
sonra sertifia programı dersleri 

şeklinde paralel olarak 
alınabilmektedir.
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