#210370

#KUNST EN AMBACHT

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

INZETTEN OP SOCIAL MEDIA VOOR MAKERS NIEUW

€ 181,50 incl. BTW

TIJD VOOR EEN DIGITALE BOOST!

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na deze inspiratiedag zie je meer bos door de bomen wat Social Media betreft.
Je bent in staat om voor jouw bedrijf correcte keuze te maken in functie van die digitale boost.

Introductie
Je bent jouw eerste stappen aan het zetten als ondernemer binnen de creatieve sector, tot nu toe lag de focus wellicht vooral op jouw ambacht.
Maar als je het grote publiek wil laten weten waarvoor jouw bedrijf staat dan kan Social Media heel wat voor jou betekenen.
Tijdens deze inspiratie-dag neemt Social Media Manager Louise Roels jouw mee op pad, ze maakt jou wegwijs binnen het socialmedia-landschap en helpt je graag op
weg.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen met professionele ambities binnen de creatieve sector die wat meer inzicht wenst ik het professioneel gebruik van Social Media.

Methodologie
Tijdens deze interactieve workshop gaat Louise met jullie in gesprek.
Dit aan de hand van voorbeelden uit de praktijk (social media van de deelnemende cursisten), toegepast op de creatieve sectoren.
Jullie krijgen heel wat doelgerichte tips en tricks mee naar huis.

PROGRAMMA
Hoe bepaal ik wie mijn doelgroep is?
Wat is het belang van een huisstijl?
Hoe moet ik adverteren?
Tips en tricks om je instagram op punt te zetten
Hoe goed zijn mijn social media kanalen? (Bepalen adv IMP score)
Wanneer moet ik posten en hoeveel keer?
Hoe ga ik een samenwerking aan (met een influencer)?

PRAKTISCH
2 sessie(s) vanaf dinsdag 02/05/2023 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf dinsdag 02/05/2023
Datum
dinsdag 02/05/2023

WWW.SYNTRAWEST.BE

Startuur
19:00

Einduur
22:00

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge
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Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 09/05/2023

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT
Louise Roels, Social Media Manager bij C'est tout

WWW.SYNTRAWEST.BE
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