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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

GROEIEN DANKZIJ DIGITALISERING. DIGITAAL TRANSFORMEREN MET
UW ZAAK. NIEUW

€ 635,25 incl. BTW

DIGITALISEER UW BUSINESSMODEL, BEDRIJFSPROCESSEN EN COMMUNICATIE #FUTUREPROOF

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Is uw zaak klaar voor de digitale toekomst? In deze opleiding krijgt u meer dan enkel het antwoord op deze vraag. U leert kijken naar de digitale transformatie van uw
zaak als een verbinding van meerdere schakels.
In 5 sessies geven we vorm aan:
uw futureproof strategie
de selectie van uw digitale tools
schaalbare processen en meetbare communicatie
De opleiding is praktisch en pragmatisch. De docent is dat ook. Bij elke sessie bespreekt hij de aanpak en toepassingen die voor u relevant zijn. Uw digitale uitdagingen
en doelstellingen staan centraal. Met focus op een concreet resultaat en een digitaal actieplan voor uw zaak.
Zo bent u klaar voor de digitale toekomst!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor zelfstandigen en zaakvoerders van KMO’s.
Voor elke manager die zijn algemene digitale kennis wil verhogen en een rol wil spelen in de digitale transformatie binnen zijn organisatie.

PROGRAMMA
Het programma omvat 5 sessies. Volgende thema's komen aan bod:

Digitale strategie
Je krijgt een overzicht van de digitale transformatie ketting en haar onderdelen: van strategie ter ondersteuning vanjo uw unieke sterkten via interne processen
en online communicatie tot opvolging en innovatie.
Automatiseren met software en apps
We onderzoeken hoe je je sterkten goed onderbouwd met de beschikbare digitale tools, software en technologie.
Digitale communicatie
Een online communicatie strategie met focus op de juiste kanalen inclusief sociale media, hands-on tools en een goede meting zodat uw digitale troeven,
communicatie en resultaten goed samengaan.
Innovatie
Aanpassen aan de snel veranderende toekomst. Welke opportuniteiten en uitdagingen zien we voor jouw bedrijf en sector en hoe bereid je je voor op constante
verandering (of zelfs disruptie!).
De opleiding is heel praktisch. Bij elke sessie bespreken we de aanpak en welke toepassingen interessant zijn om je te organiseren en eﬀiciënt te communiceren. Bij
elke sessie focussen we op een concreet resultaat en een actieplan met de digitale uitdagingen en doelstellingen.
Breng je laptop en uw smartphone mee naar de sessies!

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

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

SBM Gent

T: 078/353 653

Tramstraat 63

Sofie@syntrawest.be

9052 Zwijnaarde

maandag 20/04/2020

18:45

21:45

maandag 27/04/2020

18:45

21:45

maandag 04/05/2020

18:45

21:45

maandag 11/05/2020

18:45

21:45

maandag 18/05/2020

18:45

21:45

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT

Frederik De Wachter is een ondernemer die al vier decennia van dichtbij betrokken is bij de digitale (r)evolutie. Ondermeer als Innovation Manager bij Barco en als
Digitale Expert bij de Digitale Versnelling van Telenet. Hij verzorgt regelmatig keynote lezingen over digitalisering en schrij over de impact op de marketing en sales
fundamenten. Frederik begeleidt bedrijven in hun digitale transformatie.
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