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#COMMERCIEEL

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

NIEUWE SOCIAL MEDIA VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

€ 151,25 incl. BTW

NIEUWE SOCIAL MEDIA EN NIEUWE STORY-MOGELIJKHEDEN

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Krijg inzicht in het social media landschap voor professioneel gebruik in 2022!
Populaire social media kanalen zoals TikTok en Clubhouse, maar ook minder gekende maar belangrijke kanalen zoals Discord, Telegram, Signal, Twitch, en
Spotify worden almaar vaker gebruikt voor business playlists en/of business podcasts.
En er zijn ook heel wat nieuwe story-mogelijkheden per medium, niet enkel tijdelijke verhalen meer in Snapchat, Instagram en Facebook, maar nu ook in
LinkedIn, YouTube, Twitterfleets etc.
In deze sessie bekijken we het huidige social media landschap en de nieuwe media: belang, impact, werkwijze, verschillen, doelgroepen. Je leert je social media mix en
keuze van kanalen bepalen voor jouw zaak/bedrijf!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor wie de nieuwe trending social media kanalen wil leren kennen. En wil weten wie welke klanten ze via deze kanalen kunnen bereiken.

PROGRAMMA
In deze opleiding:
maak je kennis met nieuwe social media kanalen. Populaire kanalen zoals TikTok en Clubhouse. En minder gekende, maar belangrijke kanalen zoals Discord,
Telegram, Signal, Twitch en Spotify
maak je kennis met de nieuwe story-mogelijkheden per social medium, niet enkel in Snapchat, Instagram en Facebook, maar ook in LinkedIn, YouTube,
Twitterfeets, ...
bekijken we het huidige social media landschap en de nieuwe media: belang, impact, werkwijze, verschillen, doelgroepen
Na het volgen van deze opleiding heb je inzicht in je eigen social media mix en keuze van kanalen voor jouw doelgroep(en).

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
1 sessie op 21/04/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf donderdag 21/04/2022
Datum
donderdag 21/04/2022

Startuur
18:30

Einduur
21:30

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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