Leer zelf
zakelijk vloggen
Het is makkelijker dan je denkt!
Wil jij beginnen met zakelijk vloggen?
Goed idee! Je bereikt op een laagdrempelige
manier effectief je doelgroep.
Maak een goede start en begin met een training.
Je leert dan direct de basis van een goede vlog,
hoe je het vloggen op lange termijn vol houdt en
wat er nodig is om je vlog ook bij je doelgroep te
krijgen.
Wij zijn Gerda (links) en Evelien (rechts).
Samen hebben we het boek 'zakelijk vloggen
voor dummies' geschreven.In het boek leer je
hoe je een zakelijke vlog begint én je doelgroep
bereikt. Om (aspirant)vloggers verder op weg te
helpen geven we ook trainingen.

Kies het soort training dat het beste bij
jou past.
Bij jou op locatie? Alleen of met een
groep?
1- of 2-daagse training?
Basistraining met een 2-maandelijkse
(online) sessies om verder te groeien
Extra steun in de rug met het samen
maken van een contentkalender?
Ervaren vlogger of beginner?
Op basis van jouw leerbehoefte krijg je
de training die bij jou past!

Altijd persoonlijke
aandacht, zodat jij resultaat
behaalt!
Direct toepasbare tips en
praktische informatie.

Na de training heb jij de
basis van het vloggen in de
vingers!

Wat kun je verwachten van een training zakelijk vloggen?
Je hebt de kennis en het vertrouwen om zakelijk te gaan vloggen. Je weet hoe je met een
smartphone slim kan vloggen, hoe je de meest gemaakte fouten niet maakt, hoe je een vlog
edit en live zet en hoe je jouw doelgroep bereikt.
Kortom: alles wat je nodig hebt om zelf te vloggen!
De trainingen zijn altijd interactief, je brengt zelf direct alles in de praktijk. Zodat je niet met
een berg kennis, maar met een hart en hoofd vol inspiratie en ervaring naar huis gaat!

1-dag
basistraining
Kies deze training op
locatie of bij je bedrijf en
leer alles wat je moet
weten in 1 dag.
Direct aan de slag!

online
training

training+

Druk, druk, druk? Kies
voor de online training.
Bekijk de video's wanneer
het jou uitkomt en stuur
online jouw opdrachten in.

Je volgt de basistraining,
maar combineert dit met
reflectiesessies om de 2
maanden. Dit kan op
locatie of online!

De kleine zakelijke vloggen voor dummies
Van onderwerp tot vlog live
Iedereen die kan praten, kan vloggen.
Maar hoe zorg je ervoor dat je vlogs
veel bekeken worden, en dat je zelf het
vloggen leuk blijft vinden?

Basismaterialen & technieken
Wat heb je nodig om te gaan vloggen?
Welke technieken kun je gebruiken?

Doelgroep bepalen
Hoe zorg je ervoor dat je vlog bij de
juiste doelgroep terecht komt?

Je krijgt de training van
gediplomeerde trainers.
De praktijkervaring van
de trainer wordt
gecombineerd met een
didactische
achtergrond.

De trainingen zijn zo
gemaakt dat jij er
maximaal rendement uit
haalt.
Geen droge lesstof
maar direct resultaat!

Je staat er niet alleen
voor! Er is een besloten
Facebookgroep voor
iedereen die de training
gevolgd heeft.
Met elkaar sta je
sterker!
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Add a little bit of body textAdd a little bit of body text
Add a little bit of bodyTop!
textAdd a little bit of body
We horen
graag
je zoekt
in een
training
en
textAdd
a little
bit ofwat
body
textAdd
a little
bit of body
gaan verder met je in gesprek over het volgen van
een
vlogtraining.
textAdd
a little
bit of body text
Bel naar 06 47 95 32 10 (Gerda) of mail naar
info@zakelijkvloggenvoordummies.nl

www.zakelijkvloggen.nl

