Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i
reklamy
- Kierunek - studia podyplomowe
Online 2 semestry OD MARCA

Opis kierunku
Copywriting w dzisiejszych czasach jest nieodłącznym elementem naszego życia. Wszystko, co nas otacza, zostało
zaprojektowane i napisane przez copywriterów. Od billboardów, przez reklamy telewizyjne i radiowe, aż po strony
internetowe, blogi oraz opisy produktów (nie tylko w Internecie!). Każdego dnia masz kontakt z pracą projektantów
treści. Nawet w tym momencie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wpływać na otaczający nas świat za
pomocą klawiatury (zarabiając przy tym dobre pieniądze) – te studia są dla Ciebie!

Cel
Celem studiów jest praktyczne przygotowanie Cię do tworzenia skutecznych, angażujących i ciekawych treści. Dzięki
zajęciom teoretycznym zrozumiesz zasady copywritingu, a przez zajęcia praktyczne – nauczysz się, jak tworzyć
teksty, aby osiągnąć sukces.

Co zyskujesz?
•

Dowiesz się, jak wygląda praca copywritera od wewnątrz. Posiądziesz potrzebne umiejętności do tego, by być

profesjonalistą/ką.
•

Nauczysz się określać grupy docelowe, poznasz schemat podejmowania decyzji, odkryjesz, jak reklama może

zaspokajać (lub generować) potrzeby klienta.
•

Dowiesz się, jak wykorzystać tekst do tego, by skutecznie reklamować, sprzedać i komunikować.
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•

Zrozumiesz różnice między tekstami reklamowymi, sprzedażowymi i wizerunkowymi. Ponadto, nauczysz się je

właściwie redagować i dobierać.
•

Poznasz tajniki prowadzenia skutecznych kampanii Google Ads i Facebook Ads.

•

Zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale również doświadczenie w pisaniu pod kątem SEO, artykułów blogowych, postów

na social media i wielu, wielu innych treści.
•

Nauczysz się, jak działają najważniejsze portale społecznościowe i jak osiągnąć na nich sukces.

•

Posiądziesz umiejętności (i zawód), które zostaną z Tobą na całe życie!

Dla kogo?
•

Studia skierowane są do wszystkich osób, które potrafią pisać poprawnie (nie jest to warunek konieczny), a

chciałyby nauczyć się pisać dobrze.
•

Początkujących copywriterów, pracowników działów marketingowych, dziennikarzy, redaktorów, administratorów

social media.
•

Dla każdego, kto czuje, że pisanie jest jego powołaniem i chciałby zacząć się z tego utrzymywać.

Program studiów
Program studiów podyplomowych na kierunku Copywriting

Liczba miesięcy nauki:
9

Liczba godzin: 172

Liczba zjazdów: 10

Liczba semestrów: 2

PODSTAWY PRACY COPYWRITERA (36 godz.)
Estetyka treści (6 godz.)
Poprawność językowa (10 godz.)
Ćwiczenia na kreatywność (8 godz.)
Organizacja pracy (6 godz.)
Wejście na rynek (6 godz.)
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WEB COPYWRITING (16 godz.)
Tworzenie treści na strony WWW (16 godz.)
OPTYMALIZACJA PŁATNYCH KAMPANII (26 godz.)
Facebook Ads & Google Ads (10 godz.)
Lejki sprzedażowe (10 godz.)
Facebook & LinkedIn (6 godz.)
SEO COPYWRITING (16 godz.)
Optymalizacja treści pod kątem SEO (16 godz.)
E-MARKETING & SPRZEDAŻ (12 godz.)
Podstawy e-marketingu (6 godz.)
Psychologia sprzedaży (6 godz.)
CONTENT COPYWRITING (16 godz.)
Tworzenie artykułów na bloga (16 godz.)
KRÓTKIE TREŚCI (12 godz.)
Spoty radiowe, ulotki, ogłoszenia, posty na Social Media, hasła reklamowe (12 godz.)
SALES COPYWRITING (16 godz.)
Tworzenie treści do ofert sprzedażowych (16 godz.)
PR COPYWRITING (14 godz.)
Notki prasowe, wywiady, opinie, komentarze, notki biograficzne (14 godz.)
PROJEKT (8 godz.)
Seminarium projektowe (8 godz.)
FORMA ZALICZENIA
Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu czyli stworzenie strony internetowej na
podstawie przygotowanego wcześniej szablonu.
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Wykładowcy
Adrianna Nowak
Adrianna, jako korektor współpracowała z wieloma copywriterami, agencjami marketingowymi oraz eventowymi,
dzięki czemu doskonale wie, o czym zapominają nawet eksperci. Jej specjalizacją jest pilnowanie, by treści były tak
jakościowe, jak i również poprawne językowo, więc wie, jakie wytyczne musi spełnić „dobry tekst”. Ponadto, stale
konsultuje i zajmuje się kwestiami organizacyjnymi przy okazji wielu swoich współprac. Umiejętności z zakresu
zarządzania zdobyła na Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast swoją ponadprzeciętną kreatywność i zmysł
estetyczny doszlifowała w Wyższej Szkole Artystycznej. Przez lata współpracowała z Teatrem Wielkim Operą
Narodową w Warszawie.
Michał Lewandowski
Współopiekunem kierunku jest copwyriter, który doskonale wie, jak trafić do swojej widowni – niezależnie, czy za
pomocą treści, czy podczas wykładu. Jako założyciel StandArt Copywriter skupił się na pomocy mini i mikro
przedsiębiorcom. Wykorzystuje w swojej pracy wszystkie dostępne narzędzia, techniki i metody, by skutecznie
zareklamować, sprzedać lub komunikować w imieniu swoich klientów. Celem i misją jego działalności jest sprawienie,
by „mali gracze” mogli konkurować z korporacyjnymi gigantami.
Przez lata związany z branżą artystyczną, wyrobił w sobie unikalne poczucie estetyki i odkrył, jak skutecznie docierać
do ludzi. Wielokrotnie dzielił się swoją wiedzą (m.in. za pomocą: wykładów, poradników, konsultacji, kursów) i wie, na
czym polega różnica między przedstawieniem wiedzy a przekazaniem jej.
Damian Kość
Założyciel agencji marketingowej GangArt, członek zarządu firmy „Manufaktura Inwestycji”, deweloper.
Damian Kość zdobył „Godło Jakości” w kancelarii prezydenta RP, „Laur Eksperta”, a jego biografia została wpisana
do Encyklopedii Osobistości Rzeczpospolitej Polskiej – potrafi z każdego zrobić skutecznego sprzedawcę lub
marketingowca.
Kuba Karamara
Ponad 10 lat pisania, tworzenia, projektowania i zdobywania wiedzy sprawiły, że Kuba na ten moment może w pełni
nazwać się emerytowanym SEO copywriterem. Nie oznacza to, że całkowicie odszedł od swojego fachu. Bazując na
swoim doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościach stworzył agencję TXT4SEO, która miesięcznie dostarcza kilkaset
artykułów dla przeróżnych branż.
Oprócz tego konsultuje, szkoli i uczy młodych copywriterów, jak powinno się pisać. Czy to za pośrednictwem jego
kanału na YouTube, czy to dzięki ebookom, czy w trakcie kursu – Kuba po prostu uwielbia dzielić się wiedzą z zakresu
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copywritingu!

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.
Zapisując się do 10 stycznia zyskujesz 1000 zł dzięki:

do 10 stycznia
studia

600 zł zniżki w czesnym

1000 zł zł

400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

taniej
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Ceny dla kandydatów
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.
Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

2 raty

9 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

1995 zł 2295 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

443 zł 510 zł

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane
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Ceny dla absolwentów WSB
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.
Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

2 raty

9 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

1895 zł 2295 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

421 zł 510 zł

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane
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