Workshops effectieve communicatie
voor groene bureaus
Wij van Communicatiebureau de Lynx delen graag onze kennis over groene communicatie met het groene werkveld. Want kennis over natuur betekent niet automatisch
dat je er ook effectief over kunt communiceren. Daarom organiseren wij dit najaar vijf
interessante communicatieworkshops voor groene professionals, speciaal voor leden
van het Netwerk Groene Bureaus.
Op de volgende pagina’s vindt u een korte toelichting op deze workshops.
Wilt u nog meer weten, kijk dan op www.delynx.nl/workshops.
Overzicht van workshops

@

WORKSHOP

Datum

Maak een digitale nieuwsbrief *

Wo 16 november - ochtend

Schrijf voor het web *

Wo 16 november - middag

Blog over groen **

Wo 23 november - ochtend

Bereik uw doelgroep via sociale media **
Versterk uw netwerk met LinkedIn

Wo 23 november - middag
Wo 30 november - ochtend

* de workshops ‘digitale nieuwsbrief’ en ‘webschrijven’ zijn apart te volgen, maar ook goed te combineren
** de workshops ‘bloggen’ en ‘sociale media’ zijn apart te volgen, maar ook goed te combineren

Kosten
Een workshop van een halve dag kost € 60 per persoon (excl. BTW), dit is inclusief koffie/thee en
koek. Volgt u twee workshops op één dag, dan bieden wij u een gratis lunch.
Aantal deelnemers
De workshop gaat door bij minimaal 4 deelnemers. Bij meer dan 12 aanmeldingen splitsen we de
groep in tweeën en zoeken we gezamenlijk een tweede datum. Uiteraard bieden wij ook
communicatiecursussen op maat, op onze locatie of in-company.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@delynx.nl.
Vermeld daarbij alstublieft de workshop en de datum.
Locatie
Communicatiebureau de Lynx
Gerrit Zegelaarstraat 1
6709 TA Wageningen

Communicatiebureau de Lynx - www.delynx.nl - 0317-465544
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Maak een digitale nieuwsbrief
Wo 16 nov 9.30-12.30u
Docent: Narda van der Krogt

@

Een digitale nieuwsbrief is een prachtig middel om snel een grote groep mensen te
bereiken. Hoe zorgt u dat uw nieuwsbrief gelezen wordt in de stroom mails van elke
dag? In de workshop krijgt u aanwijzingen voor de inhoud en voor het bewerken van
foto’s. U ontdekt wat wel en niet ‘werkt’. Daarnaast krijgt u een introductie in het
opmaken en versturen van e-mailnieuwsbrieven met behulp van twee programma’s.

Schrijf voor het web
Wo 16 nov 13.30-16.30u
Docent: Marjel Neefjes

Binnen 10 seconden bepaalt de bezoeker of hij op uw website blijft, dus u moet
meteen laten weten wat u te melden heeft. Na deze workshop weet u hoe mensen
lezen op het web, wat u wel (en vooral niet) moet doen om bezoekers vast te houden, en natuurlijk hoe u zorgt dat zoekmachines u kunnen vinden. U levert vooraf
een tekst in als huiswerk, die we tijdens de workshop gezamenlijk bespreken.

Blog over groen

Wo 23 nov 9.30-12.30u
Docent: Marjel Neefjes
Een goede blogger weet het persoonlijke en informatieve op een aansprekende manier
met elkaar te verweven. In de workshop leert u hoe u uw groene blog interessant voor
anderen maakt. We gaan in op hoe u begint, het verhaal persoonlijk maakt en hoe u
goed gevonden kunt worden. U krijgt ook feedback op uw manier van schrijven. U gaat
naar huis met handvatten om uw blogactiviteiten tot een succes te maken.

Bereik uw doelgroep via sociale media
Wo 23 nov 13.30-16.30u
Docent: Narda van der Krogt

Hoe laat ik mijn project of organisatie zien op Twitter, Facebook of andere sociale
media? Sociale media kunnen een succesvolle manier zijn om uw ‘groene’ doelgroepen te bereiken: informeren, mobiliseren, maar vooral betrokken maken en houden.
Maar welke sociale media zet u in voor uw organisatie of project en op basis van
welke visie of strategie?

Versterk uw netwerk met LinkedIn
Wo 30 nov 9.30-12.30u
Docent: Narda van der Krogt

LinkedIn blijft zich ontwikkelen als hét sociale medium voor professionals. Hoe gebruikt u de vele mogelijkheden als de blogfunctie, de bedrijfspagina en de groepen
om nieuwe klanten te vinden en bestaande klanten aan u te binden? In deze workshop leert u hoe u uw bedrijf en uzelf kunt profileren, uw netwerk kunt vergroten én
versterken.

