
Gratulacje!
Od teraz masz certyfikat DIMAQ Professional,  

który potwierdza kompetencje w zakresie digital marketingu!

Twój certyfikat ważny jest przez 2 lata. Dokładny termin jego wygaśnięcia znajdziesz na dokumencie.  
Możesz przedłużyć jego ważność na kolejne lata, aktywnie korzystając z PROGRAMU RECERTYFIKACJI.



KILKA POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO UTRZYMAĆ CERTYFIKAT:

1.
Jesteś w gronie ponad  

1300 CERTYFIKOWANYCH PROFESJONALISTÓW E-MARKETINGU W POLSCE,  
a liczba ta stale rośnie.

2.
Coraz więcej firm, nie tylko z obszaru marketingu, uznaje certyfikat za potwierdzający  

KWALIFIKACJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI W DIGITALU.  
Do tej pory do programu przystąpiło ponad 60 PRACODAWCÓW.

3.
DIMAQ ma oficjalną REKOMENDACJĘ IAB EUROPE,  

a jako certyfikat międzynarodowy obecny jest w Słowenii, Serbii, Grecji, Rumunii,  
Czarnogórze, Bośni i Hercegowinie, Turcji, na Słowacji i Cyprze.

CO TO JEST RECERTYFIKACJA?
DIMAQ oparty jest na filozofii Lifelong Learning, a recertyfikacja jest tą częścią programu, która motywuje  

do stałego rozwoju swojej wiedzy i kompetencji. Recertyfikacją objęci są wszyscy posiadacze certyfikatu – RÓWNIEŻ TY. 



PROGRAM RECERTYFIKACJI POZWALA CI:
• utrzymać certyfikat przez kolejne lata,
• zadbać o stałą aktualizację Twojej digitalowej wiedzy,
• rozwijać Twoje kwalifikacje zawodowe.

Jeśli chcesz przedłużyć ważność certyfikatu na kolejne 2 lata,  
wystarczy potwierdzić, że Twoje kwalifikacje są nadal aktualne.  
Zrobisz to na jeden z dwóch sposobów:

• ponownie podejdziesz do egzaminu DIMAQ;
• zbierzesz 100 punktów recertyfikacyjnych w okresie ważności  

certyfikatu.

JAK ZDOBYĆ PUNKTY RECERTYFIKACYJNE?
Wystarczy, że w okresie ważności certyfikatu (2 lata), wykonasz kilka 
z następujących aktywności:  
• udział w akredytowanych przez DIMAQ wydarzeniach branżowych 

(uczestnik/prelegent),
• uczestnictwo w szkoleniach branżowych i wewnętrznych  

(uczestnik/prowadzący),
• tworzenie merytorycznych publikacji (w charakterze autora  

lub współautora),
• ukończenie akredytowanych studiów z digital marketingu,
• uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych IAB POLSKA,
• udział w innych inicjatywach organizowanych przez zespół  

DIMAQ / IAB POLSKA.

Zachęcamy do pytania organizatorów ciekawych i wartościowych 
wydarzeń dotyczących e-marketingu o to, czy są objęte akredytacją 
DIMAQ.



JAK ZGŁOSIĆ ZDOBYTE PUNKTY?
1. ZALOGUJ SIĘ na swoje konto na stronie DIMAQ.
2. PRZEJDŹ do zakładki RECERTYFIKACJA.
a. ZAPISZ SIĘ na akredytowane wydarzenie jeszcze przed jego roz-

poczęciem – wtedy nie musisz już nic robić, bo punkty naliczą 
się automatycznie, jeśli rzeczywiście weźmiesz w nim udział.

Przejdź do zakładki TERMINY WYDARZEŃ → znajdź WYDARZE-
NIE, w którym weźmiesz udział → kliknij WEŹ UDZIAŁ.

b. W przypadku pozostałych aktywności lub kiedy nie dokonasz za-
pisu przed wydarzeniem – zgłoś punkty wypełniając FORMULARZ. 

Przejdź do zakładki WNIOSKI → wypełnij FORMULARZ wraz z do-
wodem aktywności np. zdjęciem, linkiem, tekstem branżowym 
czy filmem z Twoim występem.

WAŻNE!
Możesz też zgłosić udział w wydarzeniu bez akredytacji DIMAQ pod warunkiem, że jego tematyka dotyczy digital marketingu.  

Wypełnij WNIOSEK i koniecznie dołącz program wydarzenia i dowód obecności. 

CO SIĘ STANIE, JEŚLI NIE PRZEDŁUŻYSZ WAŻNOŚCI CERTYFIKATU?
W tym wypadku po 2 latach ważność Twojego certyfikatu wygaśnie. Całkowicie zniknie on z bazy DIMAQ i już nie będziesz mieć możliwości  

legitymowania się nim na spotkaniach czy imprezach firmowych. Ominą Cię też rozmaite przywileje z nim związane. 



JAK SPRAWDZIĆ, ILE MASZ PUNKTÓW?
Zaloguj się na swoje konto na stronie www.dimaq.pl .
1. Wejdź do zakładki RECERTYFIKACJA.
2. Następnie wejdź do zakładki HISTORIA RECERTYFIKACJI.

Tam znajdziesz wszystkie swoje dotychczasowe aktywności i liczbę 
zebranych punktów.

GDZIE ZNAJDZIESZ AKREDYTOWANE WYDARZENIA?
Aktualna lista wszystkich akredytowanych wydarzeń jest zawsze do-
stępna na stronie www.dimaq.pl w zakładce AKREDTOWANE EVENTY. 

WARTO WIEDZIEĆ:
• Zawsze POTWIERDZAJ swoją obecność u organizatora wydarzenia 

z akredytacją DIMAQ: zarejestruj się/weź identyfikator/podpisz się 
na liście obecności – w ten sposób łatwo zweryfikujemy Twoje 
uczestnictwo.

• NIE ODKŁADAJ zgłaszania punktów na potem. Najlepiej zgłaszaj je 
na bieżąco – wtedy masz pewność, że o żadnych nie zapomnisz. 

• PAMIĘTAJ, aby na swoim koncie na platformie DIMAQ aktualizować 
adres e-mail, szczególnie gdy np. zmienisz pracę. Na podany adres 
e-mail wysyłamy ważne komunikaty dotyczące Twojego uczestnictwa 
w programie, a także informacje o możliwych benefitach dostępnych 
tylko dla posiadaczy certyfikatu DIMAQ. 



Dołącz do:

GRUPY NA FACEBOOKU: DIMAQ – PROFESJONALIŚCI DIGITALU 

PROFILU NA LINKEDIN: DIMAQ – DIGITAL MARKETING QUALIFICATION 

Masz jakieś pytania? Ciekawe rozwojowe propozycje?  
A może chcesz nam pomóc w realizacji kolejnych działań związanych z DIMAQ? 

Napisz do nas: dimaq@iab.org.pl 

Cała przyjemność po naszej stronie!

Zespół


