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Inleiding

Het winkelgebied en de ondernemers kunnen niet achterblijven in het digitale tijdperk waar we nu in 
leven. De mogelijkheden van ondernemen met het gebruik van marketing en online middelen is (bijna) 
eindeloos geworden. De snelheid waarmee naamsbekendheid gecreëerd kan worden is ongeëvenaard 
aan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Als ondernemer wil je relevant zijn en dien je je aan te passen aan 
het gedrag van de consument en in te spelen op de velen kansen en mogelijkheden die er zijn. Ik 
Onderneem! helpt je graag de juiste middelen in te zetten om jouw business naar het volgende niveau 
te tillen. 

Wie bezoekt mijn bedrijf, hoe vind ik mijn klant en hoe gebruik ik Social Media? Hoe ga ik om met 
reviews en hoe word ik online goed zichtbaar en vindbaar?
Ondernemers hebben veel vragen over Social Media, campagnematig werken en vindbaarheid van 
hun bedrijf online. Wanneer doe ik het nu goed? Speciaal voor ondernemers hebben wij thema- 
workshops ontwikkeld waarin wij ze wakker schudden, enthousiasmeren en inspireren om aan de 
slag te gaan met thema’s die direct toepasbaar zijn in het bedrijf. 
Elke workshop heeft een thema en is heel praktijkgericht. Wij geven veel voorbeelden van andere 
ondernemers en proberen de ondernemer met concrete acties naar huis te laten gaan. Ons doel is 
dat je morgen al verder gaat met wat je vandaag leert tijdens de workshop! 

Thema’s

De workshops zijn als éénmalige workshop te organiseren maar je kunt er ook voor kiezen om er 
meerdere in een reeks in te plannen. Het is net wat je speci�eke behoefte is. Wij denken graag met 
je mee. Ook maatwerk is mogelijk, neem daarvoor contact met ons op om de mogelijkheden te 
bespreken.
In onze themaworkshops van 3 uur zullen wij de ondernemers stapsgewijs leren hoe zij de nieuwe 
klant kunnen bedienen en bereiken via verschillende kanalen. De workshops hebben de volgende 
thema’s: 
 1)  “Het Mysterie dat Google heet” - Google voor je laten werken! 
 2)  “Als mens op Social Media” - Social Media is net een café! 
 3)  “Knoppencursus Social Media: Facebook” - Praktisch aan de slag! 
 4)  “Campagnematig werken” - Een goede uitvoering heeft een goed plan nodig! 

Praktisch

Duur: 3 uur
15 deelnemers 1 trainer
25 deelnemers 2 trainers
*Locatie, catering, beamer, geluid niet inbegrepen. 
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Tijdens de workshops heb je geleerd hoe je vandaag de dag omgaat met de nieuwe consument, hoe je 
werkt aan klantenbinding en klantenwerving. Tevens leer je welke online en of�ine middelen geschikt 
zijn om in te zetten. Daarnaast heb je uitgebreid kennis gemaakt met verschillende Social Media 
kanalen. Na de workshop weet je hoe je ze kunt gaan inzetten en wat je ervan kunt verwachten. Wat 
levert het je concreet op? 
• Klantenbinding: klanten die trouw zijn, die terugkomen en hun enthousiasme delen met hun  
 omgeving.
• Traf�c naar je bedrijf: nieuwe klanten die zorgen voor nieuwe omzet.
• Naamsbekendheid: van je bedrijf en van jouw producten/diensten.
• Kwaliteitsslag: verdere professionalisering van uw bedrijf en uw bedrijfspresentatie.
• Onderscheidend vermogen: voorsprong op ‘collega’s en een stevigere concurrentiepositie. 

Of je nu al 20.000 fans op je Facebookpagina hebt of van Twitter alleen maar hebt gehoord: iedereen 
kan zijn eigen sprong maken. 

Wat levert het op?

Aan de slag
Wilt je dat Ik Onderneem! een thema-workshop voor je 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. 

Ik Onderneem! 

info@ik-onderneem.nl 
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