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Een vaste social media strategie voor
je bedrijf!
Ben je zakelijk al van start gegaan met social media,
maar wil je de social media activiteiten naar een
volgend niveau tillen? Dat kan! Denk hierbij met name

aan het creëren van meer bereik, interactie en
conversies. Een goede social media strategie helpt je
hierbij en faciliteert bij het behalen van jouw online
marketing doelstellingen.
Tijdens de social media training ga je aan de slag met
het opzetten van zo’n strategie, worden de laatste
ontwikkelingen met je gedeeld, krijg je tips en ga je aan
de gang met een contentplanning. Kortom, na een dag
training heb jij genoeg input om goed te starten met je
zakelijke social media!

Trainingssoorten
De social media 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
social media 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

Inhoud training
▪

Korte introductie social media

▪

Social media kanalen

▪

Social media strategie

▪

Social media tips en tools

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

De trainer
De social media training wordt gegeven door Astrid de
Hoon; een ervaren online marketing specialist bij

2Bfound. Astrid heeft bij 2Bfound al vele social media
trajecten succesvol opgezet, onderhouden en afgerond.
De training is dan ook naar eigen inzicht opgezet.
Tijdens de training wordt gericht advies gegeven over
het gebruik van zakelijke social media. Daarnaast zetten
jullie samen stappen om de geformuleerde strategie in
de praktijk te brengen.

zijn van de inhoud, duur, de locatie en het aantal deelnemers.
Vraag tevens een offerte aan voor meer informatie.

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!

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.
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