
Poniższa lista tematów to zarys wszystkich obszarów, w których będziemy po kolei działali. 
Posłuży ci orientacji, na jakim etapie kursu jesteś i co jeszcze przed tobą.  

Branding i marketing w Twojej Szkole Językowej 

 Wstęp do marketingu w Twojej szkole językowej: 
 Definicje: co to jest marketing? 
 Korzyści z marketingu i silnego partnerstwa. 
czy marketing warto robić samodzielnie? 

Tworzenie propozycji wartości: 
 Klient, propozycja wartości, silna marka 
Jak tworzyć ofertę i porządkować propozycje dla klienta 
 Marketing 4P, czy 4C – co musisz wiedzieć 

 Grupa docelowa – czyli nie wszystko dla wszystkich: 
Co wiesz a co powinieneś wiedzieć o klientach 
Jak badać grupę docelową? 
Jakie są narzędzia i jak gromadzić informacje o klientach, by budować relacje 
 Klient trudny czy po prostu inny? 

 Komunikacja marketingowa – komunikowanie propozycji wartości: 
 Jak dobrać komunikaty i język do klienta 
 Jak mieć unikalny głos i wspierać się silną marką 
 Komunikowanie przez pryzmat parterów i relacji 

 Ekosystem marketingowy 
 Co to jest ekosystem marketingowy? 
 Co powinno się zmieścić w naszym ekosystemie? 
Jakie platformy i narzędzia komunikacji stosować 

 Media Społecznościowe – nie bój się!  
 Omówienie najważniejszych mediów społecznościowych, które są częścią ekosystemu 
marketingowego 
 Dobre praktyki: Facebook, Instagram itp. 

 Event marketing, czyli co? 
 Ulotki, plakaty, to nie wszystko… 

Marketing w twojej szkole językowej

plan pracy i potrzebne materiały do działania

Ci Tobą.
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 Event, ale jaki? Experience marketing czyli fundowanie doświadczeń klientom. 

 Silna Marka Twojej Szkoły:  
 Typy marek. 

 Po co szkole silna marka? 

 Czy branding jest konieczny i czy marka zrobi się sama, czy nie? 

 Pozycjonowanie, endorser, brand hero 

 Co to jest pozycjonowanie? 

 National Geographic Learning i pozycja oraz pozycjonowanie 

Czy nie zatracisz swojej marki? 

  

Co warto mieć pod ręką zanim zaczniemy pracować nad porządkowaniem marketingu w Twojej 
Szkole językowej? 

Praca nad marketingiem to wspaniałe kreatywne zajęcie. Żeby dobrze się za nie zabrać, warto 

zrobić solidną analizę dotychczasowych działań. Zaczynamy więc od: 

Zebrania wszystkich dotychczasowych działań marketingowych i sprawdzenia, co się udało a 

co nie. Warto przy tym zachować naprawdę obiektywny ogląd i szczerze odpowiedzieć sobie na 

to pytanie.  

Zebrania wszystkich mediów społecznościowych i platform komunikowania marketingowego 

(offline i online, tj. strona www, reklamy, banery) 

Zastanowienia się czy mamy markę, a jeśli tak, to co nas wyróżnia.  

Te początkowe analizy pomogą w dalszej pracy. Warto więc się do nich przyłożyć!  

www.NGLearning.pl
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endorser, brand hero

do niego przygotować, warto

Podsumowania wszystkich dotychczasowych działań marketingowych i sprawdzenia, co się udało, 
a co nie. Warto przy tym zachować naprawdę obiektywny ogląd i szczerze odpowiedzieć sobie na to 
pytanie
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