




Pentru o activitate mai eficientă conectează-te la wifi și

adaugă-te la grupul facebook predestinat acestui curs.

www.talmazan.school



Despre Talmazan School
Am fondat Talmazan Scool pentru 
toţi cei care se află la punctul de start 
al contactului cu Social Media. 
Scopul Nostru este să facem acest 
contact cât mai plăcut şi eficient 
posibil, ca absolvenţii noştri să 
utilizeze sigur instrumentele ce sunt 
oferite astăzi de reţelele sociale.

Viziunea noastră: Noi credem în 
oameni. Credem că fiecare om este 
în putere să-şi realizeze scopurile 
propuse. În secolul în care trăim, 
acest lucru a devenit mult mai uşor 
datorită internetului şi a reţelelor 
sociale.

Misiunea noastră este să facem 
comunicare online mai accesibilă. 
Vrem ca fiecare om, indiferent de 
tipul de activitate care îl desfășoară, 
să devină un utilizator sigur și inde-
pendent a rețelelor sociale.

Valorile în care credem noi sunt ghi-
date de principiile etice universale. 
Pasiunea pentru ceea ce facem, soli-
daritatea și spiritul de echipă, căci 
împreună noi vom reuși mai multe. 
Noi suntem proactivi, orientați spre 
dezvoltarea personală atât a anga-
jaților, cât și absolvenților noștri. 
Urmărind aceste valori , noi tindem 
să ne îndeplinim misiunea corect, și 
sperăm să aducem aportul nostru în 
schimbarea lumii spre mai bine.

„Education for a new
digital generation”
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Despre Dumitru Talmazan

În prezent, sunt autor și speaker în 
cadrul cursurilor de instruire în Face-
book și Instagram de nivel inter-
național în cadrul companiilor: Busi-
ness Molodost, Synergy, Talmazan 
School, Sidorin LAB cu impact pe 
piețile din România, Ucraina, Feder-
ația Rusă, și alte țări din spațiul 
post-sovietic.

Acum, dezvolt câteva direcții de 
afaceri:

ASAP digital team - agenție inter-
națională de performanță digitală cu 
un buget de administrare de peste 
300 000 euro anual;

Talmazan School - școală de instruiri 
în domeniul rețelelor sociale;

Kicksocialwork - Aplicație de moni-
torizare și analitică a activităților de 
promovare efectuate în Facebook;

ZoomYourBusiness - conferință 
anuală despre antreprenoriatul în 
Republica Moldova;

Îmi place să ajut oamenii să 
îmbrățișeze o nouă profesie, o pro-
fesie a viitorului, și să atingă un alt 
nivel de înțelegere a activității digi-
tale și a rezultativității acesteia în 
raport cu propria afacere.

CERTIFICARE MBA - EXECUTIVE,
antreprenor digital,

speaker internațional și expert
în social media marketing

Pentru că îmi place să cunosc 
oameni noi și să știu că le pot fi util, 
administrez un blog cu ajutorul 
căruia împărtășesc experiența mea 
în domeniul digital, obținută din 
multitudinea de activități și proiecte 
în care sunt implicat.

Dacă vrei și tu să înveți cum să 
utilizezi instrumentele Facebook și 
Instagram pentru a-ți dezvolta afa-
cerea și a face din marca ta un brand, 
atunci mi-ar place să te cunosc în 
calitate de participant la instruirile 
noastre. 

Hello From Republic of Moldova - 
ONG ce are ca scop promovarea 
Republicii pe plan internațional, 
proiect de suflet - despre oameni, 
prin oameni, Pentru Oameni.

Prom Capsula - este un proiect care 
presupune câteva instrumente prin 
care clienții își evidențiază, păstrează, 
arhivează și celebrează cele mai 
importante evenimente din viață 
și/sau din activitatea educațională și 
profesională.
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1.    Introducere în marketing

2.    Introducere în Instagram

3.    Crearea unui cont de Instagram

4.    Interfața contului de Instagram

5.    Cum să migrezi un profil personal în

        profil business?

6.    Securitatea și setările contului de Instagram

7.    Decompoziția 4 dimensională

8.    Strategia pe Instagram

9.    Cum comunici pe Instagram

10.   Cum generezi primul trafic

11.    Publicitatea pe Instagram

12.   Aplicații și soft- uri utile pentru creare, montare

         și redactare a contentului.

13.   Glosar
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•  Vei înțelege rolul și locul Instagram în contextul hărții mari a Mar-

ketingului;

•  Vei înțelege ce pași concreți sunt necesar de parcurs pentru o activi-

tate corectă și conversională pe Instagram;

•  Vei înțelege cum să migrezi de la cont personal, la cont business;

•  Vei înțelege noțiunile de feed, afișări, audiență, buget, cont busi-

ness, cont personal, impact, stories, highlights/repere, statistici;

•  Vei primi sfaturi utile despre cum să comunici corect cu audiența ta.

•  Vei primi modele de stilistică a paginilor pentru ca aceasta să fie 

mai atractivă pentru urmăritori.

•  Vei învăța să utilizezi resurse text, imagini, gif-uri, emoji etc. pe care 

le poți găsi pe Instagram pentru a crea un content mai atractiv pentru 

urmăritorii tăi;

•  Vei învăța cum se lucrează corect și eficient cu stories Instagram;

•  Vei cunoaște cum lucrează un cont de publicitate Instagram și ce 

setări trebuie să aplică pentru a economisi pe reclame;

•  Vei avea abilități de analiza statisticii și audienței;

•  Vei adăuga  primii urmăritori și vei începe să vinzi;

•  Vei face cunoștință cu tool-uri și aplicații utile pentru creare și edi-

tare content, pentru analiză statistici, publicitate, etc. 

Toate acestea- ca la finele cursului să ai un cont bine setat și gata de 

primire a urmăritorilor;
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CUM SĂ MIGREZI UN
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