Opzet cursus
Branding en creative content voor de kleine zelfstandige.

Als kleine zelfstandige is het niet altijd mogelijk om een medewerker marketing
en publiciteit voor je aan het werk te hebben. Toch ontwikkel je regelmatig een
nieuw project en heb je projecten met een langere looptijd die je graag zichtbaar
maakt. Daarvoor heb je een sterke fundering nodig, identiteit, kleur, tone of
voice, beeldgebruik. Welk verhaal wil je vertellen, hoe bereik je je doelgroep?
Dat zijn allemaal tools die je ontwikkeld in deze cursus, je leert hoe je je huidige
en toekomstige projecten centraal kan stellen in al je communicatieve keuzes.
Voortaan zelf uit de voeten kunnen in communicatie en bewuste, sterke keuzes
maken? Met deze cursus help ik je een sterk plan neer te zetten.
Duur 4 weken en een intervisie bijeenkomst
Dagen 8 dagen met huiswerkopdrachten (20-40 uur)
Welke onderwerpen komen aan bod?
• Strategie: het vergroten van je online aanwezigheid
• Positionering
• Storytelling
• Contentcreatie en redactie
• Mediaplanning/contentkalender opstellen
Wat leer je?
• Trends en ontwikkelingen online communicatie.
• Websites onderhouden in een CMS-systeem:

pagina’s aanmaken, blogs/teksten plaatsen en de pagina’s opmaken

• Opzetten van een nieuwe website
• Huisstijl bewaken en/of doorvoeren
• Je content recyclen
• Teksten op website zoekmachine-vriendelijk maken

Na deze cursus beschik je over:
• Merkidentiteit en imago voor je product
• Merkstrategie en concept
• Kennis en tools om jouw (toekomstige) projecten zichtbaar te maken
• Een plan voor online zichtbaarheid en contentstrategie
Voorwaarden voor deelname:
• Je beschikt over een digitaal productportfolio met professioneel fotomateriaal
• Je hebt je doelgroep(en) in kaart gebracht
• Je hebt voldoende tijd voor huiswerkopdrachten (tussen 20-40 uur)

De kosten

Op woensdag en/of donderdag
Tijdstip: 9:30–15:00
Elk kwartaal start er een nieuwe groep van 8 personen
Kosten: Zakelijk: €1800 ex btw
De cursus wordt gegeven door:
Marjolein Rutgers,

Eigenaar van Studio Maanzaad 'Studio Maanzaad levert niet
alleen een mooi plaatje, maar eerder een passend verhaal'
Alles begint met een verhaal, sterke fundering, alle juiste keuzes moeten zijn
gemaakt, in de juiste richting. In mijn ervaring bij Studio Maanzaad heb ik
gemerkt dat een aantal van onze opdrachtgevers moeite hebben met het maken
van keuzes in hun communicatie/het doorvoeren van hun merkstrategie naar
alle kanalen/ in hun volledige communicatieplan. Vooral de kleine bedrijven,
die geen plek hebben voor een medewerker op deze functie, bied ik met deze
cursus graag een stevig handvat om in de toekomst te kunnen werken met de
kennis en tools die je nodig hebt in het op de markt zetten van je product of
project.

