#190607

OPLEIDING

#KLANTGERICHTHEID

summercamp - instagram voor professioneel gebruik

NIEUW

€ 205,00 excl. BTW

omschrijving

OMSCHRIJVING

Vraagt u zich af of Instagram iets voor uw organisatie is? Geen idee hoe u sprekende beelden in uw voordeel uitspeelt? Na deze opleiding met
workshop spéélt u met Instagram en kweekt u trouwe volgers.
U leert om:
posts met passende teksten en hashtags te plaatsen en te bewerken
creatieve bio’s en beelden te maken
aan kruisbestuiving te doen met andere marketingtools
Instagram te gebruiken via laptop/desktop
#succes!
Deze module over Instagram maakt deel uit van een zomerreeks waarin u in vier dagen leert uw sociale media strategie verder te
professionaliseren en hoe u uw organisatie succesvol in de kijker kunt zetten.
Meer informatie over de andere Summercamps vindt u hier!

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Voor wie de mogelijkheden van Instagram als sociale medium voor zijn/haar organisatie wil ontdekken.

programma
Instagram, spreken met beelden (foto en video), een bijzonder snelgroeiend medium! Maar hoe haalt u hier als organisatie het maximum uit?
Hoe werkt het? Wat post u best? Hoe volgt u dit op? U bent helemaal mee na deze opleiding en workshop!
U leert er alles wat u van Instagram moet weten:
Een sterke bio schrijven voor jouw IG account
Strategisch werken met Instagram: planning om betere resultaten te verkrijgen
Interactie op posts
Alle opties om een post te bewerken
Hashtags en branded hashtags
Passende teksten schrijven bij posts
Tijdelijke verhalen maken (stories)
Instagram Direct
Statistieken en advertenties
Fanposts in de hand werken
Instellingen optimaliseren
Koppelen aan Facebook pagina
Kruisbestuiving via andere marketingtools
Instagram gebruiken via jouw laptop/desktop
Tools voor contentcreatie: boeiende & creatieve beelden maken voor Instagram
Inspirerende voorbeelden en cases
Praktijkoefeningen

praktisch
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2 sessie(s) vanaf donderdag 20/08/2020 - Brugge
2 sessie(s) vanaf donderdag 27/08/2020 - Zwijnaarde
LESDATA VOOR ZWIJNAARDE VANAF DONDERDAG 27/08/2020
DATUM

STARTUUR

EINDUUR

donderdag 27/08/2020

09:30

12:30

donderdag 27/08/2020

13:30

16:30

LOCATIE

CONTACT

SBM Gent
Tramstraat 63
9052 Zwijnaarde

T: 078 35 39 30
Tine@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

docent
Veerle De Jaegher is al sinds 2010 actief als trainer, coach en adviseur in social media strategie en marketing. Vanuit haar praktijkervaring
met zowel kleine als grote organisaties die begeleid worden in efﬁciënter en rendabeler werken met social media marketing, ontwikkelde ze
ook trianingen hierover.
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