
   

ONLINE MARKETING 

Algemene informatie: 

Online Marketing is de meest 
effectieve en efficiënte manier van 
marketing voor jouw bedrijf!  Door 
de hoge zichtbaarheid, het grote 
bereik, de flexibiliteit en daarnaast 
ook het makkelijk kunnen traceren 
van het effect van jouw 
geïnvesteerde euro in marketing 
staat Online Marketing met stip op 
nummer 1.   

Deze training geeft jou alle 
inzichten en tools om jouw online 
marketingstrategie te initiëren, te 
introduceren en te implementeren 
in jouw dagelijkse praktijk.  

Doelgroep: 

Deze training is gericht op zowel de 
zelfstandig ondernemer als op de 
marketingmedewerker. Door het 
brede karakter van de training 
ontwikkel jij het inzicht en de tools 
om jouw onderneming een enorme 
boost te geven in zichtbaarheid en 
bijpassende resultaten! 
 
Move the Crowd: 

• 4x op rij Winnaar Beste 
Opleider van NL 

• Kortste doorlooptijd 
• Laagste prijsgarantie 

 

 

Programma-onderdelen: 

• Effectieve website, social media 
contentmarketing 

• Hoe maak je een succesvolle website 
en waar moet je allemaal op letten?  

• Gebruiksvriendelijkheid  
• Welke doelgroep wil je bereiken? 
• Online marketing funnel  
• De juiste ‘tone of voice’ _kiezen  
• Webcontent en webtekst  
• Krijg meer respons  
• SEO en SEA  
• Elementen van een webshop  
• Het bereiken van een hoge 

conversie 
• Google Analytics  
• E-business  
• Customer journey  
• Hoe vind je de juiste zoekwoorden?  
• Hoe kun je contentmarketing 

inzetten voor jouw eigen 
onderneming? 

• De Do’s & Don’ts van Social media 
• Transfer naar jouw eigen praktijk 
 

Voorbereiding: 

Het inbrengen van eigen 
praktijkvoorbeelden wordt zeer 
gewaardeerd!  

 

 

 

 

Duur: 

4 dagdelen 

Vorm: 

Online (Uiteraard!) 

Investering: 

€ 1.295,00 Vrij van BTW  

Inclusief: 

• Alle benodigde literatuur twv    
€ 89,95 

• Certificaat van Move the Crowd 
met het NRTO keurmerk 

Resultaten: 

Na het afronden van de opleiding 
ben je in staat om:  

• Online marketing effectief in te 
zetten voor jouw bedrijf 

• Meer zichtbaarheid, meer omzet 
en meer winst te realiseren. 
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Kleinzand 8    

5324 EJ  Ammerzoden  

T. 073 6126095  

www.movethecrowd.nl  

info@movethecrowd.nl 
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