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Nazwa kursu* 
 

 

JAK OPRAWIĆ GRAFICZNIE FANPAGE NA FACEBOOKU 
 BY PRZYCIĄGAĆ UWAGĘ KLIENTÓW PUP?  

– nauka tworzenia efektywnych i różnorodnych grafik  
w Canva.com  

 

Adresaci  
szkolenia Pracownicy  Publicznych Służb Zatrudnienia  

Cel szkolenia 
Spojrzenie na fanpage od strony graficznej oprawy i wymogów jakie stawia przed 
nami FB. Nauka przygotowania grafik zgodnych z wytycznymi FB w prosty i przystępny 
sposób. 

Tematyka 
 

1. Dlaczego grafika jest taka ważna w dzisiejszych czasach? 

2. Wskazania, zalecenia FB dotyczące grafik i efektywnych działań na FB. 

3. Poznanie tajników funkcjonalności FB i znaczenie stosowania różnorodności 
formatów i grafik. 

4. Sporządzanie szybkich i przyciągających uwagę odbiorców notatek oraz 
różnorodnych grafik - korzystanie z bezpłatnej wersji programu  Canva.com  

5. Sposoby ożywiania fanpage FB za pomocą animowanych postów, relacji, 
pokazu slajdów, historii, cyklów i wielu innych rodzajów postów i grafik. 

Szkolenie z praktyczną, warsztatową częścią, podczas której każdy uczestnik będzie 
tworzył swoje grafiki w bezpłatnej wersji programu Canva.com 
 

Prowadzący 
Beata Tomaszek – doświadczona trenerka, specjalistka ds. marketingu, promocji  
i reklamy z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach, 
konsultant marketingowo-biznesowy młodych biznesów oraz mikro i małych firm. 
Doradca w zakresie marketingu online, w tym mediów społecznościowych i spójności 
komunikacji w różnych kanałach. Przygotowuje strategie marketingowe online, 
prowadzi warsztaty dla firm i instytucji państwowych z zakresu funkcjonalności 
Facebooka oraz narzędzi do promocji online. Pisze artykuły, teksty na strony www. 
Prelegentka na wydarzeniach dla przedsiębiorców. Absolwentka Międzynarodowej 
Wyższej Szkoły Nauk Politycznych przy Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowej 
Szkoły Marketingu i Zarządzania. Pasjonuje się rozwojem osobistym i prowadzi bloga 
dla przedsiębiorczych kobiet. Moderuje grupę dla kobiet przedsiębiorczych na FB: 
Wspieramy się w rozwoju i w biznesie i kilka grup lokalnych. 

Czas trwania 
szkolenia 

5 godzin dydaktycznych szkolenia w formie video konferencji, indywidualne 
konsultacje mailowe do 14 dni po szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji 
elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia 

Termin szkolenia 
 

31 stycznia 2022r. od godz. 10.00 – 14.00 
 

Cena** 
420 zł/osoba  Przy zgłoszeniu większej liczby Pracowników rabat! 

Prosimy o kontakt: Telefon 41 275 19 05 lub 797 181 816; E-mail biuro@ap.org.pl 
Materiały 
szkoleniowe  
i organizacja 
szkolenia 

Uczestnicy otrzymają po szkoleniu elektroniczną wersję materiałów szkoleniowych, a 
w trakcie szkolenia link aktywacyjny. Trener połączy się z grupą za pomocą łącza 
internetowego (video konferencja). W celu sprawnej realizacji szkolenia wymagany 
jest dostęp uczestników do komputerów wyposażonych w głośnik i mikrofon oraz 
stabilne łącze internetowe. 
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