ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT

CO DAJE CI CERTYFIKAT DIMAQ?
1.
Oficjalnie potwierdzasz swoje kwalifikacje w obszarze
digital marketingu, a dzięki systemowi recertyfikacji
na bieżąco je aktualizujesz i rozwijasz.

Dowiedz się więcej:

2.

www.dimaq.pl

Stajesz się dla swoich kontrahentów lub zespołu
profesjonalnym partnerem do współpracy.

dimaq@iab.org.pl
+48 734 129 635

3.
Trafiasz do grona tysięcy posiadaczy certyfikatów DIMAQ,
dla których przygotowaliśmy szereg benefitów.

4.
Posiadasz uznany i rozpoznawalny dokument w branży
i wśród marketerów, który stanowi cenny atut na polskim
i europejskim rynku pracy.

POTWIERDŹ
SWOJE E-MARKETINGOWE
KWALIFIKACJE!
Zdobądź certyfikat na poziomie
Professional lub Basic
i dołącz
do tysięcy profesjonalistów digitalu
w Polsce i Europie.

Międzynarodowy
standard
kwalifikacji
digital
marketingowych

Międzynarodowy certyfikat DIMAQ Basic
potwierdza rozumienie kluczowych pojęć
z digital marketingu i umiejętność
jego zastosowania w biznesie.

Międzynarodowy certyfikat
DIMAQ Professional potwierdza kwalifikacje
pozwalające na prowadzenie działań
operacyjnych w digital marketingu.

Jak zdobyć certyfikat DIMAQ Basic?

DLA KOGO?

Jak zdobyć certyfikat DIMAQ Professional?

DLA KOGO?

Należy uzyskać pozytywny wynik na egzaminie DIMAQ Basic.

Dla osób, które są zainteresowane marketingiem cyfrowym i chcą
rozwijać swoją karierę w tym kierunku, w szczególności dla:

Należy uzyskać pozytywny wynik na egzaminie DIMAQ Professional.

Dla osób, które zawodowo zajmują się e-marketingiem lub
marketingiem i chcą potwierdzić swoje kwalifikacje z zakresu
digitalu. W szczególności dla:

Wystarczy, że masz szeroką, ale ogólną wiedzę o digital marketingu, by podejść do egzaminu.
Pamiętaj, certyfikat ważny jest przez 2 lata. Można go odnowić,
zbierając w okresie jego ważności 50 punktów recertyfikacyjnych.

• właścicieli i zarządzających firmami, którzy chcą się dowiedzieć, jak wdrożyć skuteczną strategię marketingową,
wykorzystując kanały cyfrowe;
• studentów i absolwentów różnych kierunków, którzy chcą
pracować w e-marketingu – bardzo dynamicznej branży
nieustannie potrzebującej nowych specjalistów;
• marketerów, którzy zlecają działania operacyjne z e-marketingu innym podmiotom;
• specjalistów i menedżerów ds. sprzedaży, którzy chcą
skutecznie wykorzystywać marketing cyfrowy do lead generation;
• project managerów, analityków, pracowników działów zakupów, IT i HR, którzy są zaangażowani w procesy cyfryzacji

Aby podejść do egzaminu, rekomendowane jest doświadczenie operacyjne w zakresie e-marketingu.
Pamiętaj, certyfikat ważny jest przez 2 lata. Można go odnowić,
zbierając w okresie jego ważności 100 punktów recertyfikacyjnych.

• digital marketerów, pracowników agencji, domów mediowych i mediów oraz freelancerów, którzy bezpośrednio
zajmują się operacyjnymi działaniami z obszaru e-marketingu/e-commerce/marketingu;
• doświadczonych marketerów, którzy chcą prowadzić również działania online;
• praktyków, którzy zajmują się planowaniem operacyjnym
kampanii, zakupem mediów oraz na co dzień obsługują narzędzia e-marketingowe;
• ekspertów firm doradczych i konsultingowych, którzy
wspierają swoich klientów najwyższą jakością praktycznej
wiedzy.
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