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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

CRISIS COMMUNICATIE & REPUTATIEMANAGEMENT NIEUW

€ 477,95 incl. BTW

HOE IMAGOSCHADE TE BEPERKEN TIJDENS CRISISEN?

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Een brand, een diefstal, een dodelijk ongeval, een ontslagronde, ... Het kan iedere organisatie of bedrijf overkomen. Wat de zaak vaak nog erger maakt is de
reputatieschade die ermee gepaard gaat. Alle crisissen zijn anders maar vaak zijn er overeenkomsten.
In deze opleiding bekijken we wat een organisatie of bedrijf kan doen om via communicatie de imagoschade te beperken. Hoe bereid je een crisisplan voor? Wat zet je
in je statement en/of persbericht? Hoe bereid je een interview voor? Wat doe je met sociale media?

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor wie betrokken wordt bij het crisisbeleid van zijn organisatie: managers, directieleden, communicatieverantwoordelijken en -medewerkers, public relations
medewerkers, woordvoerders, juridische medewerkers, risk managers, ...

PROGRAMMA
In deze opleiding komen volgende topics aan bod:
Het belang van crisiscommunicatie
Het opstellen van een crisisplan
Do’s and don’ts van crisiscommunicatie
Hoe statements, persberichten, interviews en tweets te gebruiken

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

Lesdata

Locatie

Contact

Datum

Startuur

Einduur

SBM Gent

T: 078/353 653

Tramstraat 63

F: 050/403061

maandag 20/04/2020

09:30

12:30

9052 Zwijnaarde

Sofie@syntrawest.be

maandag 20/04/2020

13:30

16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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Tobias Van Assche is al meer dan 10 jaar actief in corporate en politieke communicatie. Zijn specialiteiten zijn ondermeer corporate en financiële communicatie, crisis
communicatie, en public affairs.
Hij werkt voltijds als senior PR consultant bij het Brusselse persbureau Comfi. Daavoor was hij actief bij Grayling. Tobias werkte voor de persdienst van de Amerikaanse
Missie aan de Europese Unie en de Amerikaanse Ambassade in België. In een vorig leven was Tobias actief als onderzoeker en docent politieke wetenschappen. Hij
heeft een Executive MBA van de Antwerp Management School en een doctoraat politieke wetenschappen van Syracuse University in de VS.
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