#190499

#COMMERCIEEL

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

SUCCESVOL POSTEN OP INSTAGRAM NIEUW

€ 151,25 incl. BTW

CREËER INTERACTIE MET UW VOLGERS

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Bent u ook een beetje jaloers op wie veel volgers heeft en likes krijgt op zijn/haar Instagram feed?
Droomt u er van om het succes van uw favoriete Instagrammer te evenaren?
Opvallen met een eigen stijl en aantrekkelijke foto’s zijn een deel van het succes.
Goede posts en waardevolle interactie met uw volgers doen de rest. U leert het in deze training.
Kies de stijl die bij u past en zorg dat het uw unieke stijl wordt
Maak mooie posts met aantrekkelijke content
Creëer actie en reactie met uw volgers
Word een Instagrammer waar anderen jaloers op zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor wie succesvol wilt zijn op Instagram.

PROGRAMMA
Kennis van Instagram is vereist voor het volgen van deze workshop (Cfr. programma 'Instagram voor professioneel gebruik')
Op de agenda in deze workshop:
Originele vaste Instagram posts met werkende captions en hashtags,
Creatieve tijdelijke stories op Instagram,
Fascinerend gebruik van Instagram-opties.
We oefenen samen op het maken van sterke Instagram content. U krijgt tonnen inspiratie en mogelijkheden zodat uw Instagram inspanningen écht werken.
Storytelling op z’n best. Uw doelstellingen behalen via dit fascinerende medium. Zonder daarbij commercieel te klinken/lijken.

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

Lesdata
Datum
dinsdag 09/06/2020

Startuur
18:30

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

21:30

8500 Kortrijk

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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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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