#190498

#COMMERCIEEL

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

WEDSTRIJDEN ORGANISEREN OP SOCIALE MEDIA NIEUW

€ 151,25 incl. BTW

KLANTENBINDING EN –WERVING VIA COMMERCIËLE ACTIES OP FACEBOOK, INSTAGRAM,…

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Like. Reageer. Quiz. Stem ... en Win! Met acties op jouw social media pagina werf je makkelijker nieuwe klanten en bind je hen makkelijker aan jouw merk, zaak of
bedrijf.
Wedstrijden organiseren op Facebook, Instagram, Twitter, … werken. Tenminste als je dat goed doet. Ontdek en leer het in deze opleiding:
je maakt kennis met de soorten acties, hun voor- en nadelen
je leert de geheimen van het opzetten van acties die werken
je leert met welke regels en wetten u rekening dient te houden
Na deze opleiding zet je gegarandeerd succesvolle en leuke acties op!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Wie klanten wil werven en aan zich binden door het organiseren van acties op social media.

PROGRAMMA
In deze workshop leert u uw bereik te verhogen bij uw doelgroepen. En uw doelstellingen bereiken met behulp van wedstrijden, promoties en tijdelijke kortingen. U
leert sterke wedstrijdvragen bedenken. Met bijhorend beeldmateriaal.
U maakt kennis met de mogelijke tools om wedstrijden te organiseren. U leert hoe u aan kruisbestuiving van een social media wedstrijd doet.
We overlopen alternatieven zoals influencer marketing, virale posts, instameets, ...
We delen onze ervaring met vele lokale, nationale en internationale bedrijven en bespreken cases en voorbeelden ter inspiratie. Do's en donts!
Samen zoeken we naar best passende wedstrijdvorm. Alle mogelijkheden, regels en richtlijnen per medium komen aan bod, zodat u de kost van een deurwaarder of
advocaat zeker vermijdt.

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

donderdag 02/04/2020

14:00

17:00

9052 Zwijnaarde

Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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