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Rreth trajnimit
Po punoni, po kërkoni punë apo jeni student? Jeni i interesuar të faturoni disa 
para më shumë, të jeni plotësisht i pavarur dhe financiarisht i lirë duke shitur një 
shërbim tuajin? Në këtë rast ju jeni në vendin e duhur, ne jemi këtu për të trajnuar 
intensivisht disa prej jush! Për një muaj rresht, nisur nga data 31 Maj, ne do të 
zhvillojmë një trajnim intensiv, katër javë për Marketingun e Mediave Sociale, i cili 
konsiston në seanca online gjatë javës dhe seminare fizike në qytetin tuaj në 
fundjavë. 
Trajnimi mundësohet nga EU for Innovation, si pjesë e programit 'Regional 
Start-up Ecosystem Development' dhe realizohet nga AGOG Marketing. Qëllimi 
është të zhvillojmë aftësitë e të rinjve të qytetit të Korçës, nga 18-30 vjeç, që e 
dinë rëndësinë që ka komunikimi i një biznesi apo marke në rrjetet sociale, 
sidomos në epokën digjitale që po jetojmë, duke i bërë ata edhe më konkurues në 
tregun e punës. 
Ky trajnim do ju aftësojë jo vetëm në lidhje me marketingun e rrjeteve sociale, 
por edhe në përdorimin e platformave që ofrojnë mundësi punësimi online për 
profesionistët e lirë (Freelancers). Personat që aplikojnë për tu bërë pjesë e këtij 
trajnimi duhet të angazhohen për të përfunduar të gjithë trajnimin dhe duhet të 
kenë njohuri të mira të gjuhës angleze. Kalendari i programit me sesionet dhe 
temat është si më poshtë. 
Numri i pjesëmarrësve në këtë trajnim është i kufizar në 30 persona, prandaj kini 
parasysh që jo të gjithë aplikantët do të pranohen. Prioritet do ti jepet të rinjve që 
dëshmojnë dedikim në formularin e aplikimit dhe kuptojnë rëndësinë e përdorimit 
të të gjithë elementëve të rrjeteve sociale në mënyrë profesionale. 
Aplikoni duke plotësuar formularin që e gjeni në linkun e mëposhtëm. Aplikantët 
e suksesshëm do të kontaktohen për procesin e trajnimit. Kursi do të zhvillohet 
në gjuhën shqipe, por njohja e gjuhës angleze është e domosdoshme për të 
përdorur me sukses të gjitha platformat.

Link-u aplikimit:
https://www.cognitoforms.com/AGOGMarketing/SocialMediaMarketingTrainingKorça
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Kalendari

Koha Formati/Vendi Tema

Social Media Marketing Training

AGOG

Java 1 Kapitulli 1

Java 2

31 Maj - 3 Qershor

5-6 Qershor

Online

Offline

2-3 Orë

Social Media Marketing Strategies 
& Content Marketing Strategy

Facebook Business Page Set-Up

Facebook Groups & Events

Creator Studio for 
Facebook & Instagram

Content Marketing 
Mentoring & Workshop
Facebook Mentoring

Instagram and Facebook Integration

7-10 Qershor
2-3 Orë

Online Instagram Account Set-Up

Instagram Media Channels & #

12-13 Qershor Offline
2-3 Orë

2-3 Orë e ndarë për 3 grupe

e ndarë për 3 grupe

Instagram Mentoring
Pinterest, Twitter & Linkedin
Mentoring & Workshop

Pinterest & Twitter

Linkedin Marketing (Company Pages)
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19-20 Qershor Offline

How to Package your Services 
on Fiverr

How to open and optimize
a Fiverr Account

How to make your gigs rank and 
be discovered
How to turn buyers into long term 
customers

How to open and optimize an
Upwork Account
How to Package your Services on 
Upwork with Specialized Profiles

Mentoring regarding Fiverr  
Setting-up the Account Workshop

Mentoring regarding Freelancer 
& Upwork
Setting-up the Account  Workshop 

23-24 Qershor Online

Offline

2-3 Orë

26-27 Qershor
2-3 Orë

2-3 Orë

21-22 Qershor Online How to use Publer to Schedule

How to use Later & Buffer to Schedule2-3 Orë

How to use Canva to Design posts
How to use Crello to Design posts

Design Workshop
Scheduling Workshop

Kapitulli 4

Java 4 Kapitulli 3

Online14-17 Qershor
2-3 Orë

Java 3 Kapitulli 2

e ndarë për 3 grupe
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