
Themaworkshops 
“Het Mysterie dat Google heet”

VINDINGRIJK RESULTAATPIONIER SAMEN

Inleiding

Google voor u laten werken!

Ontdek de grenzeloze (gratis) mogelijkheden van Google! Wat kan Google Plus voor je betekenen? Heb 
je invloed op de vindbaarheid van jouw bedrijf op Google?
Google is de grootste zoekmachine ter wereld, het is zelfs een werkwoord geworden dat ‘Googlen’. 
Elke dag worden er miljarden zoekopdrachten uitgevoerd. Als je weet dat er door jouw klant zo veel 
wordt gezocht en gevonden met Google, is het interessant om juist daar goed gevonden te worden. 
Geef je aandacht aan Google dan geeft Google je aandacht terug, dat is het idee! 

Nu is Google heel uitgebreid en je moet even weten waar de knoppen zitten. Er is veel onduidelijkheid 
over Google Places, Google Zakelijk, of heet het Google Mijn Bedrijf? We bedoelen in ieder geval 
hetzelfde: de lokale bedrijfsvermelding in Google waarbij lokale resultaten worden weergeven. Daarom 
willen wij je graag helpen bij de mogelijkheden van Google. De volgende onderwerpen komen aan bod: 
• Google Maps / Local / Places / Mijn Bedrijf 
• 10 tips om beter gevonden te worden op Google (vindbaarheid) 
• Google Alerts voor je laten werken 
• Google Analytics (inleiding) 
• Gebruik maken van de diensten van Google voor campagnes 
• Google Now, big brother is watching you! 
• Google op mobiel 

Na de bijeenkomst heb je tips meegekregen om morgen beter vindbaar te zijn op de grootste zoekma-
chine ter wereld! 

Praktisch

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

+31 (0)26 844 86 82
info@ik-onderneem.nl
www.ik-onderneem.nl
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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 

(+31) 0 26 844 86 82


