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ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ στη

ΤΙ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ; 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΣΤΗ 360U BETTER SKILLS – BETTER BUSINESS 
πιστεύουµε ότι οι άνθρωποι επενδύουν στην εκπαίδευση όταν:

Γνωρίζουν ότι τα προσόντα, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν 
είναι απαραίτητες και άµεσα εφαρµόσιµες

Είναι σίγουροι ότι η εκπαίδευση θα προσθέσει αξία στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη

Στη 360U προσφέρουµε εξειδικευµένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, που καλύπτουν τις ανάγκες αυτές, 
απόλυτα σχεδιασµένες και προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις κάθε ατόµου και επιχείρησης. 

Η εκπαιδευτική και επαγγελµατική εµπειρία των στελεχών µας σε συνδυασµό µε την άρτια γνώση της 
ελληνικής και της διεθνούς αγοράς, αποτελούν εγγύηση στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. 

Μέσω του περιεχοµένου, της τεχνολογίας και των Μοναδικών ∆ιεθνών Επαγγελµατικών Πιστοποιήσεων, στη             
360U προσφέρουµε υπηρεσίες µε έντονα βιωµατική µεθοδολογία και ευελιξία, µε απώτερο στόχο τη µέγιστη 
δυνατή αποτελεσµατικότητα και την εκτόξευση της καριέρας σας.

Έχουµε απόλυτη εµπιστοσύνη στην εκπαιδευτική µας οµάδα, στη µεθοδολογία και στο περιεχόµενο του 
προγράµµατος που προσφέρουµε και αυτό µας δίνει τη σιγουριά της επιτυχίας σας!

Η δέσµευσή σας προς την επιτυχία, θα σας εξασφαλίσει την υποστήριξή µας στην πορεία προς την 
Πιστοποίηση, χωρίς να χρειαστεί να επενδύσετε παραπάνω σε χρόνο και κόστος. 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Με ευέλικτες µεθόδους εκµάθησης, eLearning, Blended µε face-to-face workshops και one-to-one 
υποστήριξη από την εκπαιδευτική οµάδα του Cambridge Professional Academy (CPA), σας βοηθάµε να 
ολοκληρώσετε µε 100% επιτυχία το Πρόγραµµα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Τηλ. +30 210 00 81 299, Εmail info@360u.gr



ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΦΟ∆ΙΟ ΟΤΑΝ:

Ορισµένοι θεωρούν ότι η απόκτηση Πιστοποιήσεων αποτελεί έναν τρόπο για να ενισχύσουν το βιογραφικό 
τους. Στη 360U πιστεύουµε ότι η Εκπαίδευση, η Ανάπτυξη και η Πιστοποίηση αντιπροσωπεύουν πολύ 
περισσότερα. 

Οι ενότητες είναι σχεδιασµένες µε τέτοιον τρόπο, ώστε να προσφέρουν πρακτικές δεξιότητες και 
στρατηγικές που µπορούν να εφαρµοστούν στις καθηµερινές ανάγκες της εργασίας σας. Οι εκπαιδευτές 
µας, έχοντας εξειδικευµένη εµπειρία, στοχεύουν να σας κάνουν καλύτερους σε ό,τι κάνετε – τόσο στη 
θεωρία όσο και στην πράξη.

• ξεκινάτε σε µια νέα θέση εργασίας 
• επιθυµείτε να ξεχωρίσετε
• επιδιώκετε να αναπτύξετε την καριέρα σας 
• προγραµµατίζετε µια επαγγελµατική αλλαγή 
• επιθυµείτε να βελτιώσετε τις προοπτικές στην εργασία σας

ΤΟ 80% ΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΧΕΙ Ο∆ΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΟΥ ΞΕΚΙΝΑ Ε∆Ω 



Το Πρόγραµµα Πιστοποίησης DMI Professional Diploma in Digital Marketing αποτελεί το πιο σίγουρο 
µονοπάτι για την ανάπτυξή σας, είτε θέλετε να είστε απλά ενήµεροι για τις καλύτερες σύγχρονες πρακτικές, 
είτε να αποκτήσετε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να κάνετε το επόµενο βήµα.  Αποκτώντας την 
Μοναδική ∆ιεθνώς Αναγνωρισµένη Πιστοποίηση “DMI Professional Diploma in Digital Marketing” µπορείτε 
να κάνετε τη διαφορά!

Με την υποστήριξη της 360U δεν θα αναπτύξετε µόνο τις γνώσεις σας, αλλά θα αποκτήσετε ακόµα 
µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στον εαυτό σας µέσω της επιτυχίας απέναντι σε µια νέα πρόκληση.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
1. 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ Με την εγγραφή σας στο Πρόγραµµα Πιστοποίησης του DMI, θα σας 
υποστηρίζουµε µέχρι να πετύχετε τους στόχους σας. 100% Επιτυχία σηµαίνει ότι εµείς θα συνεχίσουµε να 
σας παρέχουµε υποστήριξη χωρίς επιπλέον κόστος, µέχρι να ολοκληρώσετε το Πρόγραµµα.

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ONE-TO-ONE Η εκπαιδευτική οµάδα του Cambridge Professional Academy 
(CPA) προσφέρει one-to-one υποστήριξη, παρέχοντας συνεχές feedback και συµβουλές. 
Οι εκπαιδευτές του CPA µε πολυετή επαγγελµατική και εκπαιδευτική εµπειρία προσφέρουν τη γνώση που 
χρειάζεστε για να ανταποκριθείτε στις καθηµερινές ανάγκες της εργασίας σας. 
  
Πολλοί από τους εκπαιδευτές του CPA είναι επίσης εξεταστές ή αξιολογητές του Προγράµµατος 
DMI Professional Diploma in Digital Marketing. Η θέση αυτή τους προσφέρει µια ολοκληρωµένη εικόνα 
του αναλυτικού προγράµµατος και των απαιτήσεων αξιολόγησης, καλύπτοντας έτσι κάθε απορία ή 
διευκρίνιση που µπορεί να χρειαστείτε.

3. FACE-TO-FACE WORKSHOPS Τα διαδραστικά face-to-face workshops είναι προσεκτικά 
σχεδιασµένα βάσει του Προγράµµατος, δίνοντας σας όλα τα εφόδια που χρειάζεστε για να πετύχετε στην 
τελική αξιολόγηση. Παράλληλα, οι έµπειροι εκπαιδευτές της 360U θα σας προσφέρουν πρακτικές γνώσεις 
που µπορείτε να εφαρµόσετε άµεσα στην εργασία σας. Μέσα από τη συµµετοχή σας στα face-to-face 
workshops, θα είστε σε θέση να συζητήσετε και µε τους άλλους συµµετέχοντες τα θέµατα που καλύπτονται 
σε κάθε ενότητα και να προετοιµάσετε ένα πλήρες πλάνο εργασίας. Τα face-to-face workshops αποτελούν 
επίσης µια πολύ καλή ευκαιρία δικτύωσης.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ 
ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τους εκπαιδευτές του CPA πατώντας  ΕΔΩ

https://www.professionalacademy.com/professional-qualifications/tutors


4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ KEYNOTE SPEAKERS Κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος θα έχετε τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσετε workshops από ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηµατίες, οι 
οποίοι µέσα από τις παρουσιάσεις τους θα σας προσφέρουν πολύτιµες γνώσεις, συµβουλές και 
εφαρµόσιµες προτάσεις, στοχεύοντας στην ανάπτυξή σας και την καλύτερη προετοιµασία σας για τις 
προκλήσεις του αύριο!

5. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Εκτός του διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού που είναι διαθέσιµο 
ηλεκτρονικά, σας παρέχουµε ένα πλήρες σύνολο βοηθητικού υλικού µελέτης, συµπεριλαµβανοµένων των 
Οδηγών Προγραµµάτων, που δεν είναι διαθέσιµο πουθενά αλλού, παρά µόνο στη 360U. Πιο αναλυτικά σας 
παρέχουµε τα παρακάτω:

• Εγχειρίδιο µελέτης και Οδηγό Εκπόνησης Εργασίας, όπου περιγράφεται η µαθησιακή διαδικασία και η 
µέθοδος της αξιολόγησης βοηθώντας σας να αναπτύξετε τις δεξιότητες σας
• Οδηγό Σπουδών για κάθε ενότητα, ο οποίος παρέχεται από τον εκπαιδευτή της ενότητας και περιέχει όλα 
όσα πρέπει να γνωρίζετε, συµπεριλαµβανοµένων των οδηγιών για την τελική αξιολόγηση και τα πεδία για 
απαραίτητη µελέτη 
• Βιβλία σχεδιασµένα για την υποστήριξη της κάθε ενότητας του προγράµµατος

6.  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ELEARNING Το Refinery αποτελεί τη σύγχρονη πλατφόρµα 
του Cambridge Professional Academy (CPA), µέσω της οποίας υλοποιείται το eLearning. Μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση σε αυτήν από οπουδήποτε ανά πάσα στιγµή µε τη χρήση υπολογιστή, tablet ή smartphone.

• Διαχείριση ατοµικού πλάνου µελέτης
• One-to-one υποστήριξη 
• Συνοµιλία µε άλλους συµµετέχοντες
• Πρόσβαση σε ενότητες eLearning και live τάξεις
• Λήψη εγχειριδίων µελέτης, οδηγών σπουδών κλπ.
• Μελέτη προηγούµενων εργασιών και θεµάτων εξετάσεων



ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 
 Digital Marketing Institute (DMI) 

Με την εγγραφή σας στο Πρόγραµµα γίνεστε απευθείας µέλος του DMI.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  ΕΔΩ

ΤΟ DIGITAL MARKETING 
INSTITUTE (DMI) 

Το Digital Marketing Institute (DMI) αποτελεί τον κορυφαίο 
φορέα Πιστοποίησης του Digital Marketing παγκοσµίως. Μέσω του 
διαρκώς αναπτυσσόµενου δικτύου του µε περισσότερους από 80 
εκπαιδευτικούς οργανισµούς σε 100 χώρες, το DMI προσφέρει  
Επαγγελµατικές Πιστοποιήσεις σε όλα τα επίπεδα.

Οι παροχές και τα οφέλη της ετήσιας συνδροµής 
του DMI περιλαµβάνουν: 

    ∆ωρεάν online πρόσβαση σε άρθρα, case studies, εργαλεία, 
εκπαιδευτικό υλικό, videos του DMI
    ∆ωρεάν καθοδήγηση, υποστήριξη και παροχή συµβουλών
    Συνεχή ενηµέρωση για τις εξελίξεις του Digital Marketing

DMI PROFESSIONAL DIPLOMA IN DIGITAL MARKETING

Το DMI Professional Diploma in Digital Marketing είναι ένα Πρόγραµµα ∆ιεθνούς Πιστοποίησης, το 
οποίο δηµιουργήθηκε από τους ειδικούς του  Digital Marketing. Αποτελεί το κορυφαίο διδασκόµενο 
Πρόγραµµα Πιστοποίησης και διδάσκεται και αναγνωρίζεται παγκοσµίως. Βασικά σηµεία των ενοτήτων 
που θα παρακολουθήσετε αποτελούν τα εξής: digital marketing essentials, Social Media, PPC, Email 
Marketing, Analytics, Mobile, Strategy & Planning και πολλά περισσότερα.

https://digitalmarketinginstitute.com/


ΤΙ ΘΑ ΚΕΡ∆ΙΣΕΤΕ;
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της τελικής online εξέτασης, θα αποκτήσετε τη ∆ιεθνή Πιστοποίηση στο Digital 
Marketing, καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε την κατάλληλη 
στρατηγική για την επιχείρησή σας.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ;
Η παρακολούθηση του Προγράµµατος DMI Professional Diploma in Digital Marketing θα σας βοηθήσει 
να εξασφαλίσετε µια ανοδική πορεία στον τοµέα του Digital Marketing. Αποτελεί την 1η επιλογή για 
στελέχη τµηµάτων Marketing και Πωλήσεων, επιχειρηµατίες καθώς και για όσους θα ήθελαν να 
ξεκινήσουν µια νέα, συναρπαστική καριέρα στον ψηφιακό κόσµο του Marketing.

DMI Professional Diploma in Digital Marketing 

Introduction to Digital Marketing

Search Marketing: SEO

Search Marketing: PPC

Digital Display Advertising

Email Marketing

Social Media Marketing (Part 1)

Social Media Marketing (Part 2)

Mobile Marketing

Analytics

Strategy & Planning



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ/

 ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Introduction 
to Digital 
Marketing

Υποχρεωτική

Η ενότητα αυτή βοηθά τους συµµετέχοντες να 
γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία και τις αρχές µιας 
ισχυρής στρατηγικής Digital Marketing. Έννοιες που θα 
αναλυθούν: SEO, Web Analytics, PPC, Email Marketing, 
Social Media Marketing, Affiliate Marketing, Digital 
Display Advertising και Video Marketing.

Social Media 
Marketing 
(Part 1)

Υποχρεωτική

Η ενότητα Social Media Marketing αποτελείται από δύο 
µέρη. Στο πρώτο µέρος οι συµµετέχοντες θα 
αναλύσουν τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να 
αξιοποιήσουν τα κοινωνικά µέσα δικτύωσης. Θα 
κατανοήσουν επίσης τα µέσα και τις µεθόδους 
προσέλκυσης πελατών (Facebook, LinkedIn, YouTube, 
Google+, κ.α.).

Digital  Display 
Advertising

Υποχρεωτική

Στην ενότητα Digital Display Advertising οι 
συµµετέχοντες θα αναλύσουν τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για τη δηµιουργία ελκυστικών και 
αποτελεσµατικών δράσεων προβολής. Θα 
κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της ψηφιακής 
διαφήµισης, το είδος και τη λειτουργία των 
διαφηµίσεων, τη στόχευση και την παρακολούθηση 
της καµπάνιας, τις µορφές δηµιουργικού 
περιεχοµένου, τον προϋπολογισµό καµπάνιας και 
άλλα.

Email Marketing Υποχρεωτική

Η ενότητα Email Marketing θα δώσει στους 
συµµετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για να 
δηµιουργήσουν αποτελεσµατικές καµπάνιες 
marketing που θα έχουν ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη 
και ενδυνάµωση σχέσεων µε νέους και υφιστάµενους 
πελάτες. Η ενότητα αυτή θα τους βοηθήσει να 
ανακαλύψουν τα πιο αξιόπιστα εργαλεία και 
πλατφόρµες για να σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν 
τις καµπάνιες της επιχείρησής τους.

Social Media 
Marketing 
(Part 2)

Υποχρεωτική

Στο δεύτερο µέρος της ενότητας οι συµµετέχοντες θα 
αναλύσουν τη λειτουργία της διαφήµισης στα 
κοινωνικά µέσα δικτύωσης που θα τους βοηθήσουν να 
καλλιεργήσουν µια σχέση εµπιστοσύνης µε τους 
πελάτες. Θα ανακαλύψουν επίσης τον τρόπο 
δηµιουργίας µιας αποδοτικής στρατηγικής προβολής 
της επιχείρησής τους µε τη χρήση κοινωνικών µέσων.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (συνέχεια)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ/
 ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Mobile 
Marketing

Υποχρεωτική

Στην ενότητα Mobile Marketing οι συµµετέχοντες θα 
αναλύσουν τον τρόπο δηµιουργίας και υλοποίησης 
δράσεων µάρκετινγκ στα κινητά τηλέφωνα. Θα 
ανακαλύψουν τις βασικές έννοιες του Mobile Marketing 
και θα κατανοήσουν τη σηµασία και τα βασικά σηµεία 
της δηµιουργίας ιστοσελίδων που θα προβάλλονται µε 
τρόπο φιλικό προς τον χρήστη στο κινητό τηλέφωνο.

Analytics Υποχρεωτική

Η ενότητα Analytics βοηθά τους συµµετέχοντες να 
παρακολουθήσουν και να βελτιστοποιήσουν τις 
ψηφιακές καµπάνιες της επιχείρησής τους. Επιπλέον, 
θα ανακαλύψουν τη µέθοδο ελέγχου της εκάστοτε 
καµπάνιας, χρησιµοποιώντας Google Analytics και 
αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα αυτά για τη βελτίωση 
της επιχείρησής τους.

Strategy
& Planning Υποχρεωτική

Η ενότητα Strategy & Planning δίνει τη δυνατότητα στους 
συµµετέχοντες να δηµιουργήσουν ένα ελκυστικό και 
αποδοτικό στρατηγικό πλάνο, το οποίο θα συνδέσει τις 
γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από τις προηγούµενες 
ενότητες. Θα ανακαλύψουν τρόπους για να αναλύσουν 
την παρούσα κατάσταση της επιχείρησής τους, να 
ορίσουν το κοινό-στόχο, να θέσουν µετρήσιµους 
στόχους, να σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν τις 
καµπάνιες και να θέσουν τον κατάλληλο 
προϋπολογισµό.



ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
 Υλικό µελέτης - συµπεριλαµβανοµένου του Οδηγού Σπουδών και του συνόλου  
 του εκπαιδευτικού υλικού 
 eLearning πλατφόρµα
 Face-to-face workshops ανά ενότητα
 One-to-one υποστήριξη
 Υποστήριξη από την εκπαιδευτική οµάδα της 360U έως και δύο χρόνια 
 Ανατροφοδότηση από εκπαιδευτές του CPA σχετικά µε τις αξιολογήσεις 
 Εξασφάλιση επιτυχίας
 Παροχή παλαιότερων θεµάτων αξιολόγησης και αναφορές αξιολογητών
 Ετήσια Συνδροµή στο DMI

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η 360U σας παρέχει όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε µε επιτυχία το 
Πρόγραµµα Πιστοποίησης DMI Professional Diploma in Digital Marketing.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

DMI Professional Diploma in 
Digital Marketing 

Blended

eLearning

100 ώρες eLearning 
88 ώρες face-to-face workshops

100 ώρες eLearning 



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Το Πρόγραµµα DMI Professional Diploma in Digital Marketing  

περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα σπουδών 
το οποίο παρέχεται µε δύο µεθόδους εκπαίδευσης, 

eLearning και Blended µε face-to-face workshops. 
Μέσω της one-to-one υποστήριξης από την εκπαιδευτική οµάδα του CPA, 

του ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού υλικού και της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, που 
παρέχονται και στις δύο µεθόδους εκπαίδευσης, θα έχετε όλα τα εφόδια που 

χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε µε επιτυχία το Πρόγραµµα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Τηλ. +30 210 00 81 299, Εmail info@360u.gr

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η τελική αξιολόγηση για την Πιστοποίηση από το DMI πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µετά την 
ολοκλήρωση της παρακολούθησης των 10 ενοτήτων του Προγράµµατος. 

Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 180 ΛΕΠΤΑ.
Η διεξαγωγή της αξιολόγησης µέσω του Pearson VUE προσδίδει ακόµα µεγαλύτερη αξία στη ∆ιεθνή 
Πιστοποίηση που προσφέρει το Digital Marketing Institute και παρέχει στους συµµετέχοντες µια ποιοτική και 
ασφαλή εµπειρία αξιολόγησης, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται στον κόσµο.

https://www.facebook.com/360UTraining/
https://www.instagram.com/360ubetterskills/?utm_source=ig_profile_share&igshid=k4sapfavbnk2
https://www.linkedin.com/company/360u-better-skills-better-business/

