
Praktische marketing 
met social media

“Wat is jouw Twitternaam?” hoor je nu vaker dan “Wat is je 
telefoonnummer?” Kamerleden, sporthelden, BN’ers: 
iedereen kan zich uitdrukken in 140 karakters. Ook social 
media als FaceBook en Hyves zijn mateloos populair. En een 
goed LinkedIn-profiel is een must.

Als zzp’er, freelancer of ondernemer kun je social media goed 
gebruiken voor je marketing. Wat zet je nou op je 
FaceBookprofiel, hoe kun je je diensten via Twitter promoten 
en heb je ook iets aan een Hyvespagina?
Alleen je website is niet meer genoeg. Je zult er online op uit 
moeten gaan. Wil je weten hoe, dan volg je onze workshop

Praktische marketing met social media

We leggen de grote lijnen uit, waarom je social media serieus 
moet nemen, hoe je het voor jouw bedrijf kunt inzetten. We 
gaan in op details als wat # en RT betekenen in Twitter. Je 
gaat oefenen met een FaceBookprofiel. Twitter is ook aan 
LinkedIn gekoppeld: hoe werkt dat dan? En we oefenen ook 
met advertenties maken voor je bedrijf.

Je werkt op je eigen laptop een aantal opdrachten uit, je krijgt 
tips en trucs en uitleg over welk medium je waarvoor kunt 
inzetten. Bovendien bieden we je ook ondersteuning na de 
workshop.

Gitta Bartling, fris in communicatie, en Barbara Philipsen, 
detekstschrijver.nl, brengen je in één dagdeel de belangrijkste 
kennis over social media bij met onze pragmatische aanpak.
Wij streven ernaar dat je na afloop beter begrijpt hoe je social 
media kunt inzetten en we helpen je om je eigen online 
aanwezigheid vorm te geven.

Plaats: Studio Harlem Legacy, Haarlem (op loopafstand van 
station)
Datum + tijd: maandag 12 april 2010 van 13.30 tot 17.30 uur
Prijs: € 99,- per persoon (er is plek voor max 20 personen)
Aanmelden: stuur een e-mail met je gegevens naar 
marketingsocmed@gmail.com en zet Aanmelding in het 
onderwerpveld.
Meer informatie vind je op http://
marketingsocialmedia.wordpress.com

Workshop
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