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03.2.2022 | Helsinki,

TikTok yrityskäytössä 3.2.2022

Etätoteutus: Teams

Koulutuksessa käsittelemme TikTokia yritysnäkökulmasta. Opit esimerkiksi kenelle ja
kuinka yritys voi viestiä TikTokissa, mitkä kanavan lainalaisuudet on otettava
huomioon yrityssisältöä suunniteltaessa, sekä miten kanavan tarjoamia työkaluja
kannattaa käyttää. Viime ja tänä vuonna useampi suomalainen yritys onkin jo
herättänyt huomiota kekseliäällä TikTok-sisällöllään. Tässä koulutuksessa opit
ymmärtäämänä TikTokin mahdollisuudet markkinoinnille.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

TikTok on yksi nousevista sosiaalisen median kanavista. Se on
videopalvelu, joka hurmasi ensin nuoret ja innostaa nyt aikuisiakin
tuottamaan lyhyitä kekseliäitä videoklippejä. Palvelu mahdollistaa
käyttäjilleen 15 sekunnin mittaisten videoiden luomisen ja julkaisemisen
sekä toisten käyttäjien videoiden katselemisen.  

Koulutuksessa käsittelemme TikTokia yritysnäkökulmasta. Opit esimerkiksi
kenelle ja kuinka yritys voi viestiä TikTokissa, mitkä kanavan lainalaisuudet
on otettava huomioon yrityssisältöä suunniteltaessa, sekä miten kanavan
tarjoamia työkaluja kannattaa käyttää. Viime ja tänä vuonna useampi
suomalainen yritys onkin jo herättänyt huomiota kekseliäällä TikTok-
sisällöllään. Tässä koulutuksessa opit ymmärtäämänä TikTokin
mahdollisuudet markkinoinnille.

Ohjelmassa:

TikTok juuri nyt 
TikTok pähkinänkuoressa 
Yrityksenä TikTokissa – 4 + 1 tapaa 
Kanavatietoinen sisältösuunnittelu 
Mainonta TikTokissa 
Onnistumisten mittaaminen

Kouluttajana Sade Yrjölä, Social Media Manager, LM Someco

Sade on sosiaalisen median moniosaaja, jonka intohimona on laadukkaan
sisällön yhdistäminen maksettuun mainontaan. Mainonnan suunnittelu,
sisällöntuotanto, koulutus.

Ohjelma

8.55 Etäyhteyden avaus

9.00 Koulutus alkaa

Tervetuloa! Tuottaja Arja Kuitunen, Helsingin seudun kauppakamari

TikTok juuri nyt 
TikTok pähkinänkuoressa 
Yrityksenä TikTokissa – 4 + 1 tapaa 
Kanavatietoinen sisältösuunnittelu 
Mainonta TikTokissa 
Onnistumisten mittaaminen

Kouluttajana Sade Yrjölä, Social Media Manager, LM Someco

12.00 Koulutus päättyy

Asiantuntijat

Sade Yrjölä
Social Media Manager 
LM Someco

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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