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#COMMERCIEEL

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

MEER KLANTEN OP UW WEBSITE MET SOCIAL MEDIA OPTIMALISATIE
NIEUW

€ 332,75 incl. BTW

LAAT UW WEBSITE PRESTEREN! - OP LOCATIE (STANDAARD) OF VIA INTERACTIEVE WEBINAR (CORONA-MODUS)

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Social media optimalisatie (SMO) biedt u – naast het optimaliseren van zoekmachines (SEO) – extra kansen om uw online zichtbaarheid te verhogen. En dus meer
bezoekers naar uw website te leiden.
Leer in deze opleiding hoe u dat doet.
U vraagt en krijgt zonder moeite inkomende links van uw online community
U weet welke 'social signals' zoekmachines opvangen om de zoekresultaten voor uw website te ordenen
U speelt met het eenvoudig maken van tagging en bookmarking
Kortom, u ontwikkelt een slimme SMO-strategie. Het resultaat? Uw website wordt beloond met hogere posities in zoekmachines op het internet.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Marcom professionals, social media marketeers, digital marketeers, communicatieprofessionals, webmasters en -developers, ...

Bijkomende info
Gelieve uw eigen laptop te voorzien.

Methodologie
Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

PROGRAMMA
Social media slim en succesvol inzetten voor zakelijk gebruik
Do's en don'ts van social media
Hoe u kunt bijhouden wat er over uw organisatie wordt gezegd op internet?
Welke social media passen bij uw doelen en welke niet?
Hoe een social media stappenplan opzetten?
Hoe de resultaten van jouw social media acties meten?
Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
2 sessie(s) vanaf donderdag 26/11/2020 - Zwijnaarde

Lesdata voor Zwijnaarde vanaf donderdag 26/11/2020

Contact
T: 078/353 653
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Datum

Startuur

Einduur

donderdag 26/11/2020

18:30

21:30

donderdag 03/12/2020

18:30

21:30

Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Corona?! Die bederft bij SBM uw leerhonger nooit.
Deze opleiding vindt op een fysieke locatie plaats.

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”
Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook. De opleiding gaat dan gewoon door als interactieve webinar! Zo blij u nooit op uw leerhonger zitten. In plaats
van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen. Startdatum en -uur blijven dezelfde. Alleen delen we de opleiding mogelijk op in meerdere kortere
sessies. Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten. Webinars zijn het neusje van de trainingzalm. Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent. U
interageert met uw trainer en met uw medetrainees. En u krijgt meteen antwoord op uw vragen.
Onwennig met technologie? Hoe niet: de so ware die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk. En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om
vraagt. Wees Corona te slim af. Boek nu bij SBM, waar het virus geen spelbreker meer is.
Vragen? Collega Kevin zorgt voor antwoorden (mail kevin@sbm.be of bel 078 35 36 38).
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