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De trainer 

De content marketing training wordt gegeven door Astrid 
de Hoon, een ervaren content marketeer bij 2Bfound. 
Astrid ontwikkelde al vele contentstrategieën voor 
klanten en schreef talloze artikelen voor uiteenlopende 
blogplatformen. In de training gaat ze jou alles vertellen 
over het inzetten van contentmarketing voor je bedrijf. 
Daarnaast gaan jullie samen aan de slag met een 
professionele contentstrategie die je na de training kunt 
toepassen in al je content marketing activiteiten. 

Vragen? 

Indien je nog vragen hebt, graag meer informatie wenst 
en/of een offerte wilt aanvragen, neem dan contact op met 
Astrid via astrid@2bfound.nl of 078-8445271. 

Inhoud training 
▪ Relatie tussen content marketing en SEO 

▪ Contentstrategie 
▪ Content creatie 
▪ Content kwaliteit 
▪ Content verspreiden 
▪ Content analyseren 
 

 
 

Voordelen van een training bij 2Bfound 
▪ Alle nodige kennis binnen één dag gepresenteerd 
▪ Persoonlijke begeleiding door een ervaren trainer 
▪ Combinatie van strategie en praktijk, gericht op het 

MKB 
▪ Veel praktische voorbeelden 
▪ De trainingen van 2Bfound wordt gemiddeld 

beoordeeld met een 8.9! 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Trainingssoorten 

De Content marketing training bieden wij aan in drie 
verschillende vormen. Namelijk: 
 

Reguliere training 
Deze trainingsvorm vindt maandelijks plaats bij ons op 
kantoor in Dordrecht van 10:00 tot 16:00 uur. De specifieke 
data vind je op onze website. Hier kunnen maximaal 4 
deelnemers aan deelnemen. De kosten hiervan bedragen 
€495,- p.p. incl. drinken en lunch. 
 

1 op 1 training 
Bij een 1 op 1 training krijg je directe begeleiding van onze 
content marketing trainer. Indien gewenst kunnen wij de 
training op maat maken op basis van je wensen. Deze 
trainingsvorm geven wij zowel bij 2Bfound op kantoor als bij 
het bedrijf op locatie. Verder is de rest vrij in te vullen. De 
kosten zijn afhankelijk van de inhoud van de training, de duur 
en locatie. Vraag een offerte aan voor meer informatie. 
 

Incompany training 
Een incompany training is een op maat training die wij geven 
bij het bedrijf op locatie. Ideaal als het gaat om een (grote) 
groep mensen. Ook hierbij geldt dat de kosten afhankelijk 
zijn van de inhoud, duur, de locatie en het aantal deelnemers. 
Vraag tevens een offerte aan voor meer informatie. 

Bind jouw doelgroep met juiste content 
 
Heb je al een website of webshop, maar ben je op zoek 
naar een nieuwe manier om in contact te komen met 
(potentiële) klanten? Wil je de klantloyaliteit vergroten en 
een nieuwe doelgroep aan je binden? Dan is content 
marketing the way to go. 
 
Content marketing gaat niet over het schrijven van goede 
product- of dienstpagina’s, maar juist over het schrijven 
van informatieve of inspirerende blogs, of het maken van 
infographics of video’s. Niet jouw producten en diensten, 
maar je doelgroep staat centraal binnen content 
marketing. 
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