#190087

#COMMERCIEEL

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

INSTAGRAM VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK - WORKSHOP

€ 151,25 incl. BTW

WORD EEN VAARDIGE INSTAGRAM USER!

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
U bent overtuigd dat Instagram iets voor uw bedrijf is! U volgde de introsessie Instagram voor professioneel gebruik of u was al vertrouwd met de topics die in deze
sessie aan bod zijn gekomen? U wil uw kennis verdiepen en uw vaardigheden oefenen? Schrijf u in op deze interactieve workshop.

U leert:
aan kruisbestuiving te doen met andere marketingtools
boeiende & creatieve beelden maken
Instagram gebruiken via laptop/desktop
#vaardig!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor wie de mogelijkheden van Instagram als sociale medium voor zijn/haar organisatie kent, de basis onder de knie heeft en er verder mee aan de slag wil.
Wil u ook nog aan de introsessie deelnemen? Dan kan! Schrijf u in via deze link!

Voorkennis
U hebt de kennis van de topics uit de sessie Instagram voor professioneel gebruik - introductie.

PROGRAMMA
Deze workshop sluit aan op de "Instagram voor professioneel gebruik - introductie". In deze "how to" sessie komen volgende topics aan bod:
Kruisbestuiving via andere marketingtools
Instagram gebruiken via jouw laptop/desktop
Tools voor contentcreatie: boeiende & creatieve beelden maken voor Instagram
Inspirerende voorbeelden en cases
Praktijkoefeningen
Volgde u de introductiesessie niet? En bent u niet zeker of u voldoende kennis hebt van Instagram om deze workshop te volgen? Check dan of u dit al kan:
Een bio schrijven voor jouw IG account, strategisch werken met Instagram, interactie op posts, alle opties om een post te bewerken, Hashtags & branded hashtags,
passende teksten schrijven bij posts, tijdelijke verhalen maken (stories), Instagram Direct, statistieken en advertenties, fanposts in de hand werken, instellingen
optimaliseren, koppelen aan Facebook pagina.
Lukt dit nog niet? Schrijf u dan in voor de introductiesessie via deze link!

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

WWW.SYNTRAWEST.BE

Locatie

Contact

PAGINA 1 VAN 2

#190087

Datum
donderdag 28/11/2019

Startuur
18:30

Einduur
21:30

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

F: 050/403061

8800 Roeselare

Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Veerle De Jaegher is al sinds 2010 actief als trainer, coach en adviseur in social media strategie en marketing. Vanuit haar praktijkervaring met zowel kleine als grote
bedrijven die begeleid worden in efficiënter en rendabeler werken met social media marketing, ontwikkelde ze ook trainingen hierover.
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