bloggen voor
ondernemers

In twee avonden leer je hoe je:
1. focus aanbrengt in je blog;
2. vanuit die focus je insteek kiest;
3. je blog zakelijk en persoonlijk maakt
We gaan in op de drie W’s: waarom, waarover en
voor wie? Je doel,onderwerp en doelgroep zorgen
voor je focus. Hoe bepaal je ze en hoe zorg je dat
je ze vasthoudt?

Ben je ondernemer en
heb je besloten te gaan
bloggen? Of blog je al en
denk je dat het beter
kan? Als je je afvraagt
hoe je dat aanpakt, kom
dan naar de minicursus
‘bloggen voor
ondernemers'. We kijken
naar jouw doelen,
doelgroep, persoonlijke
insteek en de techniek
achter de schermen.

Heb je die focus eenmaal te pakken, dan ben je
klaar voor de vraag met de H: hoe dan?
 Hoe maak je je blog persoonlijk?
 Hoe zorg je dat je blog aantrekkelijk is?
 Hoe krijg je het voor elkaar dat "achter de
schermen" van je blog alles op rolletjes
loopt?
Bij een aantrekkelijke presentatie hoort tekst: hoe
zorg je voor aansluiting van je tekst bij je lezers,
hoe maak je je tekst lekker leesbaar?
We kijken naar blogs van anderen en we laten je
ook zelf lekker schrijven. Feedback en tips zetten
je op het spoor naar een persoonlijk, lekker
leesbaar en aantrekkelijk professioneel blog.
De workshop wordt gegeven door Femke
IJsseldijk, creatief facilitator en actief blogger op
www.nieuwemuze.nl, en Aly Breemhaar,
tekstschrijver, te vinden via
www.breemhaartekst.nl.






Vragen? Bel even:
Aly: 06 12227333
Femke: 06 52065822



Dinsdag 30 januari en 6 februari 2018
19.30u inloop, 19.45u – 22u workshop (incl.
pauze)
Wachthuisje Kloveniersdoelen, Achter de
Houttuinen 30, 4331 NJ Middelburg
Kosten voor beide avonden: € 150,- excl.
21% btw.
Aanmelden kan tot 23 januari via Femke of
Aly. We hebben plaats voor minimaal vier
en maximaal acht personen.
Je bent zeker van een plekje als wij je
aanmelding hebben bevestigd. Bij de
bevestiging krijg je de factuur.

