Đơn vị tổ chức:

Đơn vị hỗ trợ:

CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH
Cha mẹ đồng hành cùng con trong
“cuộc sống bình thường mới”

CHUYÊN ĐỀ 1

Chuẩn bị tâm thế cho học sinh
học trực tuyến sẵn sàng
bước vào năm học mới
Diễn giả:

Thời gian:
9g00 - 11g00, Thứ Bảy,
Ngày 11 tháng 09 năm 2021
Hình thức:
Hội thảo trực tuyến

MC Ngọc Quí

+5.500

+94.000

Lượt xem bài viết về hội thảo
từ hơn 56.000 người truy cập

Sự kiện trên Facebook Event
tiếp cận hơn

76.000

Lượt quan tâm và đăng ký
tham dự hội thảo

+1.200

+300

+5.800

Lượt xem cao nhất tại cùng một thời điểm
trên Webex và trên livestream Facebook

Lượt tương tác trên
livestream Facebook

Bình luận trên
livestream Facebook

120

+680

Phút trao đổi liên tục

Khách tham dự trên Webex

9

+110

Diễn giả tham gia
tọa đàm giao lưu

DAILY NEWS

NEWS

Câu hỏi đặt cho
khách mời trên Webex

20

+200

Bài báo đưa tin
về hội thảo

NEWS

người

20

Khách tham gia minigame
cuối chương trình

96%

Phần quà trao đến khán giả
chiến thắng minigame

93%

98%

Khách mong muốn nhận thông tin
các hội thảo tiếp theo

Khách cảm thấy hội thảo bổ ích

Hài lòng về hội thảo

Đánh giá mức độ hài lòng về hội thảo,
mức độ đánh giá theo thang
từ 1 (không hài lòng) đến 5 (hài lòng)

Đánh giá tính bổ ích của hội thảo,
mức độ đánh giá theo thang
từ 1 (không bổ ích) đến 5 (bổ ích)

3%
2%

1%

8%

13%
Thang điểm 1

Thang điểm 1

Thang điểm 2

Thang điểm 2

Thang điểm 3

57%

26%

Thang điểm 4

32%

58%

Thang điểm 3
Thang điểm 4

Thang điểm 5

Thang điểm 5

100%

Khách quan tâm đến các chủ đề tiếp theo của chuỗi hội thảo

Livestream hội thảo: https://fb.watch/7_z6uQI1bl/
https://dxcenter.org.vn/tin-tuc/dx-tin-tuc/moi-tham-gia-chuoi-hoi-thao-truc-tuyen-chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-giao-duc/

https://zalo.me/g/lqprdy850
Email hỗ trợ: info@dxcenter.org.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/dxcenterhcmc

