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Inleiding

Praktisch aan de slag!

Facebook, Twitter, het lijkt allemaal zo makkelijk maar het kan soms enorm frustrerend zijn wanneer 
iets niet werkt zoals u wil. Er zijn zo veel functionaliteiten dat u soms door de bomen het bos niet 
meer ziet.
Wij merken dat ondernemers worstelen met de eerste stap om op bijvoorbeeld Facebook te gaan. De 
eerste interesse is er niet en onbekend maakt onbemind. Wij willen de ondernemer laten zien dat het 
best makkelijk is en de drempel wegnemen om op onderzoek uit te gaan op Social Media.
In deze themaworkshop gaan wij praktische tips geven over het gebruik van Social Media en speci�ek 
Facebook. Bedenk dat wat u leert toe te passen op Facebook, niet wezenlijk anders hoeft te zijn voor 
een ander Social Media. De knoppen zit alleen even op een andere plek.

Uw vragen kunt u direct stellen en gaan wij ter plekke live op internet laten zien. De volgende onder-
werpen komen in ieder geval aan bod:
• Facebook pagina aanmaken
• Facebook pagina inrichten
• Switchen tussen persoonlijk pro�el en zakelijke pagina
• Beheerdersrollen
• Berichten maken en inplannen
 • Liken, delen, reageren, recensies
• Internet gebruiken als bron voor berichten

Na de bijeenkomst gaat u naar huis met praktische kennis om aan de slag te gaan met uw eigen 
Facebook pagina!

Praktisch

Duur: 3 uur
15 deelnemers 1 trainer
25 deelnemers 2 trainers
*Locatie, catering, beamer, geluid niet inbegrepen. 
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Wat kost het?

Tijdens de workshops heeft u geleerd hoe u vandaag de dag omgaat met de nieuwe consument, hoe u 
kunt werken aan klantenbinding / klantenwerving. En welke online en of�ine middelen u daarvoor kunt 
gebruiken. Daarnaast heeft u uitgebreid kennis gemaakt met verschillende Social Media kanalen. u 
weet hoe u ze kunt gaan inzetten en wat u ervan kunt verwachten. Wat levert het u concreet op?

• Klantenbinding; klanten die trouw zijn, die terug komen en hun enthousiasme delen met hun  
 omgeving;
• Traf�c naar uw bedrijf: nieuwe klanten die zorgen voor nieuwe omzet;
• Naamsbekendheid: van uw bedrijf en van uw producten/diensten;
• Kwaliteitsslag: verdere professionalisering van uw bedrijf en uw bedrijfspresentatie;
• Onderscheidend vermogen: voorsprong op ‘collega’s en een stevigere concurrentiepositie.

Of u nu al 20.000 fans op uw Facebook-pagina hebt of van Twitter alleen maar hebt gehoord: iedereen 
kan zijn eigen sprong maken.

Een thema-workshop voor minimaal 10 en maximaal 25 deelnemers kost per deelnemer € 350,- . U 
kunt deze kosten, naar eigen inzicht, doorberekenen aan de deelnemers of zelf een deel bekostigen. 

Wat levert het op?

Aan de slag
Wilt u dat Ik Onderneem! een thema-workshop voor u verzorgd? Het workshopprogramma is geschikt 
voor iedere ondernemer die aan de slag wil met het bereiken van zijn (online) klant. Neem direct 
contact op met Ik Onderneem! om de mogelijkheden te bespreken. 
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