Trainingen
Social Media Marketing

Inhoud

Vorm

Social media is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. De verschillende
social media bij elkaar nemen een groot gedeelte van ons dagelijks leven in
beslag. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur of combinatie. Of we het nu hebben
over Facebook, Twitter, Pinterest, Snapchat, LinkedIn, Instagram, etc.; we vinden
het belangrijk in3-15
ons leven.
2 dagdelen
2 dagdelen
3-15

Branded Content

Content Marketing

Wat moet je als marketeer met social media? Wil je een gesprekspartner zijn? Of
eerder onderwerp van het gesprek? Richt je je op webcare (reactief) of wil je ook
pro-actief aanwezig zijn? Wil je op alle social media representatief zijn of maak
je een specifieke keuze? Doe je alles zelf, of neem je een deskundig bureau in de
arm? In deze social media training leer je er alles over.

Branded Utility
2 dagdelen

3-15

Mediaplanning 2.0

Mobile Marketing
Resultaat van de training
4 dagdelen

Digitale Mediaplanning

• Je snapt de rol van conversation marketing binnen een totale strategie.

termijn.
• Je ontwikkelt een kader voor conversation marketing op de lange termijn.
• Je kan advies geven over hoe je conversation marketing beter kan gebruiken in
jouw organisatie.

Smart TV Marketing

brandwebbing geeft antwoord op deze vragen vanuit de theorie,
cases en de
1 dagdeel
2 dagdelen
10-100

3-15

2 dagdelen
3-15 • Je ontwikkelt een strategie voor conversation
3-15
marketing op
de middellange

Binnen brandwebbing hebben wij het dan over conversation marketing. Oftewel:
hoe kom je in gesprek met je doelgroep, hoe onderhoud je dat gesprek en (niet
onbelangrijk) hoe ‘converteer’ je dat gesprek naar een gewenste actie van je
gesprekspartner?

Idea Generation

Context

Google Universe
• Community- en content management
• Tools
• Conversation marketing & mediaplanning
• Social video marketing
10 dagdelen
• Meten is weten
• Impact voor de organisatie
• Wat mag het kosten?

Mediastrategie 2.0

3-15 Voor wie?

4 dagdelen

3-15

eigen praktijk. Binnen deze training leer je hoe je conversation markting (en social
media) kan inpassen in het gehele proces, van strategie tot operatie.

Marketeers, Communicatieprofessionals, Content Managers, Uitgevers of
Conversation Managers.

Onderwerpen van de training

Prijs / trainingsduur

€3.600,- exclusief BTW, literatuur en arrangementskosten
voor een groep van
Tijdens de vier dagdelen
komen de volgende onderwerpenSocial
aan bod: Media Marketing
Transmedia
Storytelling
Digitale Mediastrategie
• Social media vs. digital

2 dagdelen
• Trends & ontwikkelingen
3-15

4 dagdelen

3-15

• Mobile
• De verschillende platformen; Facebook, Twitter & LinkedIn, Snapchat, Youtube &

We zijn natuurlijk ook gewoon telefonisch bereikbaar via:

3-15 personen voor vier dagdelen.

2 dagdelen

3-15

Aanmelden

+31 30 888 4 666
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Training

Kies training...

Bericht

Verstuur

Ga terug

