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#COMMERCIEEL

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

OP SOCIAL MEDIA MET EEN PLAN! NIEUW

€ 356,95 incl. BTW

ZO BENT U STRATEGISCH EN SUCCESVOL ACTIEF OP SOCIALE MEDIA.

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Bent u met uw bedrijf of zaak actief op social media? Wellicht wel. Maar bent u actief met een plan? Is uw antwoord nee, dan loont het zeker de moeite om deze
opleiding te volgen. U keert huiswaarts met een concreet social media plan waarmee u strategisch en rendabel werkt.
U leert in de opleiding:
social media kanalen te kiezen en doelgroepen in kaart te brengen,
doelstellingen helder te definiëren en usp’s & swot te integreren,
een content- en mediaplan uit te schrijven en een social media policy op te stellen.
U wordt daarin begeleid door een zeer ervaren coach. Ze neemt u stap voor stap mee en deelt al haar kennis en expertise om u succesvol op social media aanwezig te
zijn. Ook op langere termijn!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor wie reeds een basiskennis heeft van social media en reeds actief is op social media. En dat met een efficiënt, rendabel plan en strategie wil zijn.
Zijn sociale media nog nieuw voor u? Dan is deze opleiding nog niet voor u van toepassing. We verwijzen dan graag door naar de specifieke social media opleidingen in
ons aanbod.

PROGRAMMA
Topics die in deze opleiding aan bod komen:
Wat, hoe en waarom van een social media strategie
Vooronderzoek en nulmeting, analyses, statistieken en rapportering
Social media mix bepalen met primaire, secundaire en tertiaire kanalen
Aflijnen van doelstellingen per medium
Doelgroepenbepalingen en persona's ifv targeting & adverteren
Beslissen welke USP's u op uw social media vooral zal uitspelen
Contentplan: systeem om creatieve en boeiende onderwerpen te bepalen zodat je een echte en hechte community kan bouwen
Mediaplan: interval en timing voor posten per kanaal bepalen volgens eigen statistieken
...

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

Lesdata
Datum
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SBM Gent
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Tramstraat 63

F: 050/403061

9052 Zwijnaarde

Sofie@syntrawest.be
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12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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