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Training – zin en onzin van Social Media:
Doel van de training:
Het doel van de training is om (startende) ondernemers te ondersteunen in het
gebruik van social media als bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn en Twitter als
ondersteuning van hun marketing / verkoop.
Duur van de training:
De training wordt gegeven op 2 halve dagen van 9.00 tot 12.30. Training wordt
gegeven met een tussenperiode van 2 weken. Training is inclusief lesmateriaal.
Locatie:
De training zal worden gegeven op een nader te bepalen locatie in Apeldoorn.
Inhoud van de training:
Tijdens de training zullen een aantal onderwerpen worden behandeld, die je helpen
bij het gebruik van social media:
- Wat is social media en wat kan ik er mee?
- Mijn eigen website?
- Welke verschillende media zijn er en welke gebruik ik?
- Je online profiel op het internet?
- Hoe krijg ik naamsbekendheid via ‘social media’?
- Hoe krijg ik klanten via ‘social media’?
- Wat kan ik nog meer met ‘social media’?
Opzet van de training:
De training wordt in een ontspannen sfeer gegeven en helpt je bij het presenteren
van jezelf en je product/dienst op internet. We houden niet van eindeloze theorie,
maar willen je praktisch helpen om stap voor stap de mogelijkheden van social media
te onderzoeken en te gebruiken. We zullen de verschillende media nader bekijken.
Tevens laten we je de samenhang van de verschillende media zien en hoe jij resultaat
kan bereiken met ‘social media’. De groepsgrootte is min. 5 en max. 12 personen.
Wat is het resultaat?
Na de training ken je de voordelen van de verschillende ‘social media’ en ben je in
staat om een samenhangend en aansprekend online profiel te maken op de
verschillende sites die je marketing en verkoop ondersteunen.
Uw investering:
Onder voorwaarden kan voor jou, als startend ondernemer, deze training vanuit het
‘ikstartsmart’-budget worden betaald. Wij kunnen je deze training aanbieden voor de
speciale prijs van:
Social-media training 2 dagdelen € 225,= / voor Ikstartsmart deelnemers : € 195,=
(Prijzen excl. BTW per persoon, inclusief huur van de ruimte en lesmateriaal)
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