Social Media Gevonden worden op het internet
Een training social branding / online presentatie
Social media online platformen en uw presentatie
Het plaatje moet kloppen.
 een community manager die geen communities managed
 een integer persoon die op meerdere Facebook foto’s dronken lijkt
 een bedrijf dat een oud telefoonnummer op de website toont
 een niet bijgewerkt cv op LinkedIn
Steeds vaker vindt het 1e contact tussen mensen ( b2b/b2c ) plaats via het
internet. Door middel van branding, profileren en een goede presentatie
wordt u beter gevonden.
Tijdens deze training wordt ingegaan op:
 Introductie social media platformen
 LinkedIn, profiel, netwerken en reclame
 Netwerken via Twitter
 Facebook, Slideshare, Prezi, About.me
 Slimmer worden en vinden met Google
In deze training leert u:
 Meer inzicht te krijgen in uw online presentatie
 Hoe u beter gevonden wordt op het internet
 Hoe je je gemakkelijk kunt profileren
 Hoe verschillende gratis en bestaande tools ook gebruikt kunnen
worden
 Hoe uw online portfolio u helpt bij beter gevonden worden
 Hoe uw social media plannen zijn
Uw eerste indruk vindt plaats nog voor u elkaar ontmoet. Dan mag het ook
een positieve indruk zijn.
U gaat offline en online aan de slag en krijgt meerdere tips & trucs en
handvatten mee. Aan het einde van de training staat u aan het begin van
uw eigen social media aanpak.
De training gaat dieper in op de netwerken die u wil gebruiken en de manier
waarop u zich daar efficiënt kunt profileren. Het gaat dus niet alleen om het
aantal volgers of connecties, maar ook om wat u te vertellen hebt en de
wijze waarop u uw verhaal presenteert.

Programma (2 dagen):
Dag 1 – Theorie
Locatie: Rhijnauwenselaan 14,
3981 HH, Bunnik
13:00:13:20 aanvang, opening en
introductie
13:20-14:10 Uitleg online portfolio en
vindbaarheid en opdracht
(Waarom wilt u gevonden worden?)
14:10-14:20 Opdracht en bespreking
(Waar wilt u gevonden worden?)
14:10-15:10 Voorbeelden en uitleg
LinkedIn profiel en branding
15:10-15:30 Pauze & Opdracht
Linkedin profiel en feedback
(Wat wilt u dat mensen zien?)
15:30-16:00 De kracht van Twitter,
Slideshare en Facebook
16:00-16:40 Andere platformen ( Prezi,
About.me, Mural.ly, Padlet.com)
16:50-17:00 Evaluatie en
huiswerkopdracht
Dag 2 – Praktijk
Locatie: Brennerbaan 150,
3524 BN, Utrecht
13:00-13:15 Terugblik, introductie,
opstarten pc’s / inloggen profielen.
13:05-13:15 Bespreking en feedback
huiswerkopdracht en feedback
opdracht (Wat wilt u dat mensen zien?)
13:15-14:30 Google zoeken “eigen
naam” & uitleg
14:30-15:00 Opdracht About.me, Prezi,
Empire Avenue en inleiding monitoring
15:00-16:00 Pauze, Uitleg Empire
Avenue en inleiding monitoring.
16:00-17:00 Vragen / troubleshooting.
(uitwerken online profielen)

Uw trainer: Sandor Lokenberg

Bij social media denkt u aan Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. De
basis van deze training is zo opgezet dat beginners, gevorderden en
internet schuwe mensen er ook mee overweg kunnen.
Deze training gaat niet in op SEO en vindbaarheid van uw website. Wel
kunnen de in deze training aangereikte tips bijdragen aan een hogere
positie hiervan. Naast de genoemde opdrachten zullen er meerdere kleine
opdrachten zijn.
Cursusmateriaal
Voor schrijfmateriaal en een internetverbinding wordt gezorgd. De
beschikking over een computer is voor deze training niet nodig maar u kunt
uiteraard zonder bezwaar uw eigen laptop meenemen. Voor aanvang van
de training wordt u de Scrum Guide toegestuurd die u vooraf goed dient te
bestuderen.
Certificering
U ontvangt op de laatste avond van de training een bewijs van deelname
middels het Mentorum certificaat.

(Sandor Lokenberg-Wiering is een ervaren spreker,
trainer en consultant op het gebied van internet,
social media, en netwerken).
Zie ook www.trainingsdag.com

Datum:
Zie ‘Agenda’ op
www.mentorum.nl.
Prijs training:
€ n.n.b. excl BTW
Inschrijven via
www.mentorum.nl
(volg ‘agenda & contact’)

