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Pohditko, kuinka hyödyntää sosiaalista mediaa yrityksesi liiketoiminnassa? Tuntuuko SOME-käsite
kuitenkin vieraalta? Onko jokin SOME-kanava jo käytössänne – onhan se kirjattu yrityksesi strategiaan ja olettehan tehneet selvän strategian kuinka sitä hyödynnätte? Jos nämä asiat askarruttavat,
osallistu Savonia-ammattikorkeakoulun järjestämään SOME-koulutukseen.

SOSIAALINEN MEDIA - UHKA VAI
MAHDOLLISUUS
SOME-KOULUTUS NURMEKSESSA TI 17.3. KLO 15-18

Paikka: Hyvärilän Kartanohotelli, Kuohatti-kabinetti, Lomatie 12
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Napakkaa tietoa SOMEn hallinnasta!

