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Dni Otwarte w EACTIVE – ZAPRASZAMY!
Internet nie ma przed Tobą żadnych tajemnic? Na bieżąco obserwujesz opiniotwórcze blogi,
biegle poruszasz się po zakamarkach sieci? Zapraszamy Cię do EACTIVE, na Dni Otwarte,
które odbędą się w połowie maja tego roku.
Firma EACTIVE Wiemy jak istnieje na rynku od blisko 15 lat – rozpoczęliśmy działalność 4
września 2000 roku w jednym z oławskich mieszkań. Cztery lata później przenieśliśmy się do
Wrocławia i zostaliśmy tu na dłużej. Aktualnie siedziba firmy mieści się przy ul. Zelwerowicza
18A, blisko Placu Jana Pawła II, czyli niemal w samym centrum stolicy Dolnego Śląska. (więcej
o firmie przeczytasz na https://www.eactive.pl/ )
W dniach 11 – 12 maja 2015 roku otwieramy przed Tobą nasze drzwi, zapraszając Cię na
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kubek pysznej herbaty, którą pijemy każdego dnia i solidną porcję internetowej wiedzy. Nasi
specjaliści z przyjemnością wprowadzą Cię w fascynujący świat marketingu internetowego,
tłumacząc na czym polega pozycjonowanie stron www, jak walczyć z konkurencją o wysokie
pozycje w wyszukiwarce, oraz być może zdradzą skuteczne sposoby na bycie widocznym w
Google. Pokażemy Ci również, czym jest reklama prosto od giganta z Mountain View,
wyjaśnimy jak działają AdWordsy i co zrobić, by dzięki nim wypromować swoją markę bądź
konkretny produkt.
Wyciągnij smartfona, odpal Evernote czy inną aplikację której używasz i zanotuj lub zapisz w
swoim notesie – 11-12 maja 2015 r., w godz. 9.00 – 15.00 Drzwi Otwarte w EACTIVE Wiemy
jak. Zapraszamy!
UWAGA!
Jeśli w trakcie spotkania zrobisz na nas wrażenie, zaskoczysz innowacyjnym pomysłem i
„poczujesz” na czym polega praca w agencji SEO/SEM, będziesz mógł dołączyć do naszego
zespołu i zdobyć cenne doświadczenie przy procesie pozycjonowania bądź kampaniach
AdWords. Weź ze sobą swój życiorys, nie zapomnij o posiadanej wiedzy i przekonaj nas, że
WIESZ JAK!
EACTIVE S.C.
ul. Zelwerowicza 18A
53-676 Wrocław
tel. 71 340 94 13
kariera@eactive.pl
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