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Professionele nieuwsbrieven ontwerpen met MailChimp

€ 296,45 incl. BTW

MailChimp is een handige online service

Opleiding IT Media

OMSCHRIJVING
Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Deze cursus vormt de perfecte start of aanvulling voor de cursus 'schrijven van nieuwsbrieven'. Aan de hand van gebruiksvriendelijke gratis tools van
MailChimp en professionele opmaakrichtlijnen kunnen medewerkers van een communicatiedienst met deze kennis aantrekkelijke en creatieve
nieuwsbrieven vormgeven op maat van de beoogde doelstelling of doelgroep.
Introductie
Verstuurt u als bedrijf of organisatie wel eens digitale nieuwsbrieven?
Dan wilt u ongetwijfeld dat de vormgeving en interactiviteit goed, ef ciënt en vooral professioneel is. Leer hoe dat kan met Mailchimp. MailChimp is een
handige online service waarmee je snel professionele (eigen ontworpen) nieuwsbrieven kunt versturen. Met de gratis versie verzendt u trouwens tot 12.000
mails per maand.
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze cursus werd ontwikkeld voor bedrijven of organisaties die zich meer in de kijker van (potentiele) klanten willen plaatsen, of een bestaand klanten-,
leden- of personenbestand op de hoogte willen houden van nieuwsfeiten of campagnes.
Voorkennis
Geen specifieke voorkennis vereist maar kennis van PC-gebruik is noodzakelijk.
Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 15 personen. U kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische
uitleg wert u aan praktijkoefeningen.U ontvangt ook lesmateriaal als ondersteuning van de praktijklessen. De hierboven genoemde informatie betreft het
open cursusaanbod.
OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING?
Om uw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kunt u op ons vertrouwen. Wat uw uitdaging ook is, we vinden binnen ons ruime
netwerk van ervaren vakspecialisten en -trainers beslist de mensen met wie u uw doelstellingen kunt bereiken. Vertrekkend vanuit uw behoeften, visie en
strategie ontwikkelen wij een oplossing volledig afgestemd op uw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat u praktische en bruikbare
oplossingen hebt die onmiddellijk toepasbaar zijn.
Bovendien bepaalt u ook mee de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur. De opleidingen en begeleidingen kunnen worden
georganiseerd in uw bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar uw keuze. Ook na uw opleiding of begeleiding wordt u nog verder
ondersteund. Verbeteringen en veranderingen vragen immers continue aandacht. Dit zorgt er dan ook voor dat u volgens de juiste stappen verderop kunt
en uw investering blijft renderen. Bovendien komt deze opleiding in aanmerking voor de KMO-portefeuille.

PROGRAMMA
Opzetten van een gratis account bij MailChimp
Leren werken met de toepassing
Importeren en exporteren van e-mailadressen, o.a. vanuit excel
Ontwerpen van een template voor je nieuwsbrief op basis van je eigen huisstijl
Tekstinvoer en -opmaak
Testen van (eigen) templatedesigns
Gepersonaliseerde e-mails versturen naar een lijst e-mailadressen
Koppelingen maken met o.a. Google Analytics
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Gedetailleerde statistieken en inzicht in resultaten bekomen
Koppelen van verzonden nieuwsbrieven aan een website, Twitter- of Facebook-account
Veiligheid en betrouwbaarheid
Gebruikerstips

PRAKTISCH
2 sessie(s) vanaf dinsdag 15/09/2020 - Roeselare
2 sessie(s) vanaf woensdag 14/10/2020 - Brugge
2 sessie(s) vanaf donderdag 03/12/2020 - Kortrijk
Lesdata voor Kortrijk vanaf donderdag 03/12/2020

Locatie

Datum

Startuur

Einduur

donderdag 03/12/2020

19:00

22:00

donderdag 10/12/2020

19:00

22:00

SBM Kortrijk
Doorniksesteenweg 220
8500 Kortrijk

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
T: 078 35 36 38
Kevin@sbm.be
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