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Ontdek het opleidingsaanbod van 
Kingsberry Academy en word een 

volleerd online marketeer!

Geniet bovendien tot 40% korting dankzij de KMO-Portefeuille

w w w . k i n g s b e r r y . b e

DIGITAL marketing AGENCY
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Hoe werkt het?

Bekijk in deze infobrochure alle opleidingen, data en locaties

Kies op onze website een opleidingspakket (pakket van 3, 5 of 8 opleidingen), 
duid de cursussen die je binnen het pakket wilt volgen aan en koop je pakket 
aan.

Je wordt gecontacteerd om data en locaties te prikken voor je concrete 
opleidingsdagen. 

Je ontvangt hierna alle praktische info zodat jij je agenda alvast kan plannen!
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Welke opleidingen maken van jou een krak 
in online marketing?

• E-mailmarketing met MailChimp ›

• Google Analytics ›

• Google Adwords Search ›

• Facebook Adverteren ›

• Digital Strategy ›

• LinkedIn Adverteren ›

• LinkedIn Recruiter ›

• LinkedIn Sales Navigator ›

• Content Marketing en SEO ›
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E-mailmarketing 
met MailChimp

Google Analytics

 

Waarom volgen?

Gericht communiceren over je product of dienst, 
nieuwsbrieven of uitnodigingen versturen, relevante 
info delen met je doelpubliek, je expertise opbouwen…
dankzij MailChimp kan je vlot en regelmatig 
communiceren naar doelgroepen zoals je eindklanten, 
prospecten, leveranciers, partners etc. Leer werken 
met MailChimp en ontdek hoe je doeltreffende e-mails 
opstelt. Niet alleen technisch maar ook inhoudelijk 
geven we je tips en tricks mee zodat jij jouw prospecten 
kan omzetten tot klanten dankzij e-mailmarketing!

Wat leren?

• Je leert hoe je je MailChimp-account tot in de 
puntjes in orde brengt

• Je leert klantengegevens aan je account toevoegen
• Je krijgt inzicht in mailing-strategieën
• Je leert knappe en overtuigende e-mail templates 

aanmaken en aanpassen
• Je leert actiegerichte campagnes inplannen en 

uitsturen 
• Je leert scenario’s uitwerken voor e-mail automation
• Je leert cijfers van je mailacties evalueren zodat je 

scherpe analyses kan maken

Voor wie?

 
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die graag aan 
de slag wil met MailChimp. Wij starten vanaf het begin. 
Ben jij marketeer, office manager, communicatie 
manager, project manager of zaakvoerder … en is het 
uitsturen van marketingmails en nieuwsbrieven jouw 
taak? Dan is deze opleiding geschikt voor jou! Heb jij al 
de eerste stappen binnen MailChimp gezet? Ook dan 
ben je gebaat bij de inzichten, oefeningen en cases van 
deze hands on opleiding. 

Waarom volgen?

Je wilt weten of je online advertentiecampagnes echt 
renderen? Je wilt  correcte evaluaties maken van nieuwe 
en lopende campagnes op vlak van websitebezoekers, 
conversies, leads en vertoningen? Met Google 
Analytics kan je resultaten perfect analyseren om 
zo slimme beslissingen te nemen voor je volgende 
marketingacties.

Wat leren?

• Je leert hoe je Google Analytics opstart en 
implementeert op je eigen website (account 
aanmaken en de code installeren op je website)

• Je leert hoe je de belangrijkste cijfers kan 
interpreteren

• Je ontdekt het belang van UTM-tags en leert hoe je 
ze kan implementeren 

• Je leert hoe je rapporten op maat kan maken
• Je leert handige tips & tricks om er meteen zelf 

mee aan de slag te kunnen gaan.

Voor wie?

 
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die graag 
aan de slag wil gaan met Google Analytics. Wij starten 
vanaf het begin. Heb je al een bestaand account? Dan 
is dat zeker een pluspunt. Ben jij marketeer, office 
manager, communicatie manager, project manager, 
zaakvoerder… en wil jij graag je online campagnes 
beter leren meten en afstemmen op je website? Dan 
is deze opleiding helemaal voor jou geschikt! Heb je al 
de eerste stappen binnen Google Analytics gezet en 
wil je je kennis opfrissen? Ook dan is deze opleiding 
geschikt. 
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Google Adwords 
Search

Facebook Adverteren 

Waarom volgen?

Wil je meer mensen naar je website of webshop 
leiden? Wil je de verkoop van je producten of 
diensten stimuleren in een bepaalde regio? Dan is 
Google Adwords vandaag onmisbaar. Zorg dat jouw 
zoekadvertenties hoog scoren bij mensen die online 
zoeken naar wat jij te bieden hebt. Dankzij onze 
basisopleiding Google Adwords Search weet je perfect 
hoe je met een slimme campagne-set up, straffe 
resultaten haalt.  

Wat leren?

• Je leert hoe je Google Adwords Search opstart 
(account aanmaken)

• Je leert hoe je campagnes en advertentiesets 
opbouwt

• Je leert hoe je zoekwoorden bepaalt en 
implementeert

• Je leert biedingen te plaatsen en te monitoren
• Je leert goed scorende advertentieteksten te 

schrijven volgens het stramien van Google 
Adwords

• Je leert hoe je de belangrijkste cijfers kan 
interpreteren

• Je leert handige tips & tricks om er meteen zelf 
mee aan de slag te gaan.

Voor wie?

 
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die graag aan 
de slag wil gaan met Google Adwords: je wilt campagnes 
kunnen opstarten met slimme advertentiesets en 
dito advertenties. Je wilt de resultaten van je search-
campagnes leren interpreteren waardoor je kan 
optimaliseren. Wij starten vanaf het begin. Ben jij 
marketeer, zaakvoerder, office manager, communicatie 
manager, project manager, … en wil jij graag succesvolle 
Adwords campagnes opzetten? Dan is deze opleiding 
helemaal geschikt! 

Waarom volgen?

Wil je je naamsbekendheid bij je doelpubliek 
verhogen? Wil je meer mensen naar je website leiden 
of hoogwaardige leads verzamelen? Dan kan Facebook 
marketing niet ontbreken. Dankzij onze opleiding 
ontdek je de mogelijkheden en de strategieën binnen 
Facebook Advertising. Leer aan de hand van concrete 
cases hoe je met het aanbieden van interessante 
inhoud op Facebook je merkbekendheid en het aantal 
klanten kan verhogen.

Wat leren?

• Je leert hoe je je Facebook-advertentieaccount tot 
in de puntjes in orde brengt

• Je leert de verschillende advertentiemogelijkheden 
kennen (van promoted content tot Lead Form ads 
en events)

• Je leert drie manieren om doelgroepen te bepalen
• Je leert hoe je een social media strategie opstelt
• Je leert wervende advertenties schrijven
• Je leert actiegerichte campagnes uitsturen en 

evalueren
• Je leert hoe je de belangrijkste cijfers kan 

interpreteren
• Je leert hoe je Facebook remarketing kan inzetten

Voor wie?

 
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die graag aan 
de slag wil gaan met Facebook Advertising.  Voorkennis  
van het advertising platform is niet vereist. Toegang tot 
een actieve Facebook-bedrijfspagina is wel nodig. Heb 
jij al de eerste stappen binnen Facebook advertising 
gezet, maar wil je je kennis opfrissen? Dan ben je ook 
zeker aan het juiste adres.



Iedere deelnemer 
ontvangt een 
vormingsattest van de 
gevolgde opleiding
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Digital Strategy LinkedIn Adverteren 

Waarom volgen?

Succesvolle online marketing begint bij een goede 
strategie waarin je duidelijk je doelgroepen, je doelen, 
je budgetten en je online tools bepaalt. Ook de opbouw 
van je huidige of toekomstige website speelt hierin 
een grote rol. Wil jij leren hoe je een online marketing 
strategie uitwerkt voor B2B of B2C? Dan ben je gebaat 
bij onze opleiding Digital Strategy. Je leert aan de hand 
van concrete cases hoe je de bakens uitzet voor een 
geslaagde online marketing.

Wat leren?

• Je leert welke elementen belangrijk zijn voor het 
bepalen van een strategie

• Je leert hoe je doelgroepen en nichedoelgroepen 
afbakent

• Je ontdek de kracht van content marketing
• Je ontdek de kracht van sterke landingspagina’s
• Je ontdek het belang van een multichannel aanpak
• Je leert hoe je advertentiebudgetten bepaalt en 

verdeelt 

Voor wie?

 
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die strategisch 
sterke online marketing wilt uitbouwen. Dankzij 
deze cursus durf je keuzes maken, doelen stellen en 
campagnes uitrollen. Voorkennis van concrete online 
marketing kanalen is handig maar geen vereiste. 

Waarom volgen?

Wil je je naamsbekendheid bij je specifieke doelpubliek 
verhogen? Wil je meer mensen naar je website leiden, 
hoogwaardige leads verzamelen of je expertise delen? 
Dan kan LinkedIn marketing niet ontbreken. Dankzij 
onze opleiding ontdek je de mogelijkheden en de 
strategieën binnen LinkedIn Advertising. Leer aan de 
hand van concrete cases hoe je met het aanbieden van 
interessante inhoud op LinkedIn je merkbekendheid 
en het aantal klanten kan verhogen.

Wat leren?

• Je leert hoe je je LinkedIn-advertentieaccount tot 
in de puntjes in orde brengt

• Je leert de verschillende advertentiemogelijkheden 
kennen (van promoted content tot Lead Form ads 
en Inmails)

• Je ontdekt de verschillende mogelijkheden om 
doelgroepen te bepalen

• Je leert hoe je een social media strategie opstelt
• Je leert wervende advertenties schrijven
• Je leert actiegerichte campagnes uitsturen en 

evalueren
• Je leert hoe je de belangrijkste cijfers kan 

interpreteren
• Je leert handige tips & tricks om er meteen zelf 

mee aan de slag te kunnen gaan
• Je leert hoe je Linkedin Remarketing kan inzetten

Voor wie?

 
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die graag aan 
de slag wil gaan met LinkedIn Advertising.  Voorkennis  
van het advertising platform is niet vereist. Toegang tot 
een actieve LinkedIn-bedrijfspagina is wel nodig. Heb 
jij al de eerste stappen binnen LinkedIn advertising 
gezet, maar wil je je kennis opfrissen? Dan ben je ook 
zeker aan het juiste adres. 
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LinkedIn Recruiter LinkedIn Sales 
Navigator

 

Waarom volgen?

De war on talent was nog nooit zo hevig. Het vinden van 
geschikt personeel is een van de grootste pijnpunten 
van Vlaamse bedrijven. Een onmisbaar kanaal om te 
rekruteren is vandaag LinkedIn. Maar hoe ga je tewerk? 
Hoe schrijf je wervende vacatures? Welke budgetten 
maak je vrij om via dit kanaal te adverteren?  

Wat leren?

• Je leert hoe jij de juiste profielen voor je vacature(s) 
kan bereiken via LinkedIn

• Je leert hoe je een professioneel netwerk uitbouwt
• Je leert hoe je LinkedIn strategisch inzet voor je 

recruiting
• Je leert hoe je wervende vacatures opzet
• Je leert hoe je analyses van de arbeidsmarkt maakt 

via LinkedIn
• Je leert hoe je reacties van kandidaten opvolgt
• Je leert hoe je advertentiebudgetten bepaalt en 

verdeelt 

Voor wie?

 
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die actief 
zijn binnen HR. HR managers, personeelsmanagers, 
maar zeker ook zaakvoerders en projectmanagers 
die betrokken zijn bij het aanwerven van personeel. 
Voorkennis van LinkedIn Recruiter is niet vereist. 
Toegang tot een actieve LinkedIn-bedrijfspagina is wel 
nodig.

 

Waarom volgen?

Sales anno 2018 speelt zich voor een groot deel online 
af. Wie zijn skills in social selling wil versterken kan niet 
zonder LinkedIn Sales Navigator. Ben je als verkoper 
binnen een B2B omgeving al een enthousiaste 
gebruiker van LinkedIn? Wil je het volle potentieel van 
dit kanaal benutten om nog meer leads te genereren? 
Wil je op een uiterst vlotte manier je prospecten en 
klanten opvolgen? Dan is deze opleiding jouw ding. 

Wat leren?

• Je leert de basis principes van social selling
• Je ontdek de troeven van LinkedIn Sales Navigator 

en het verschil met standaard LinkedIn
• Je leert hoe je LinkedIn Sales Navigator strategisch 

inzet om leads te genereren
• Je leert LinkedIn Inmail  gebruiken met inzet van 

wervende teksten en gerichte targeting
• Je leert hoe je analyses van de arbeidsmarkt maakt 

via LinkedIn
• Je ontdekt het belang van sales preferences

Voor wie?

 
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die actief zijn 
binnen sales en accountmanagement en LinkedIn als 
kanaal al goed kennen. Voorkennis van Sales Navigator 
is geen vereiste. Toegang tot een bedrijfs-account is 
wel nodig.  



Tijdens de lunchpauze 
wordt er voldoende tijd 
voorzien om te tafelen 
en te netwerken
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Content Marketing 
en SEO

 

Waarom volgen?

Wil jij meer relevante websitebezoekers aantrekken? 
Wil je dat je online gevonden wordt en dus hoog 
scoort in de zoekresultaten van Google? Wil jij dat jouw 
boodschap aansluit bij de werkelijke behoeftes van 
jouw doelpubliek? Dan is content marketing een must. 
In de digitale wereld is elk bedrijf zijn eigen zender met 
zijn eigen online kanalen. Zorg dat je niet ontbreekt.  

Wat leren?

• Je ontdekt het belang van content marketing en de 
invloed hiervan op de vindbaarheid van je website

• Je leert hoe je content op een strategische manier 
inzet

• Je leert schrijven vanuit de behoefte van de 
eindklant

• Je maakt kennis met de verschillende vormen van 
online content (tekst, video, animaties, etc.) 

• Je leert hoe je content schrijft  en inzet voor 
verschillende online kanalen 

• Je leert hoe je je teksten aanpast om je online 
vindbaarheid te verhogen 

• Je leert handige tips en tricks om je SEO te boosten

Voor wie?

 
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die wilt inzetten 
op content marketing en online communicatie. Schrijf 
of creëer jij zelf content of wil je een team aansturen 
die sterke online content moet maken? Dan is deze 
opleiding geschikt voor jou. Dankzij onze inzichten, 
concrete cases en oefeningen, ben jij helemaal klaar 
om de digitale wereld met relevante content te 
bestormen. 



Wat bedoelen we met 
1+1 Gratis?
Bij elke concrete cursus die je zelf volgt, mag je die 
dag een collega helemaal gratis meenemen.

Zo kunnen jullie de nieuwe digitale marketing kennis 
onmiddellijk delen en samen verder uitbouwen.

Waar en wanneer vinden 
de opleidingen plaats? 
Het ritme waarin jij de opleidingen volgt en waar je 
dat doet, bepaal je zelf. In onderstaande jaarkalender 
kan je ontdekken waar en wanneer de opleidingen 
plaatsvinden.

Praktisch
Elke opleiding start om 10 uur. Einde voorzien om 16 
uur. Bij elke opleiding is een lunch voorzien.

Na inschrijving voor een opleidingspack ontvang je alle 
praktische informatie.



Bekijk in deze 
infobrochure alle 

opleidingen, data en 
locaties

Kies op onze website 
een opleidingspakket 

(pakket van 3, 5 of 
8 opleidingen), duid 
de cursussen die je 

binnen het pakket wilt 
volgen aan en koop je 

pakket aan.

Je wordt 
gecontacteerd 

om data en 
locaties te prikken 
voor je concrete 
opleidingsdagen. 

Je ontvangt hierna alle 
praktische info zodat 

jij je agenda alvast kan 
plannen!

1 2 3 4

Kies voor een opleiding-pack
Je kan kiezen uit drie verschillende packs, waarin je zelf je ideale online parcours combineert.

Hoe werkt het?

ONLINE MARKETING BASIS

3 opleidingen
2.450 euro

1.470 euro*

Neem 1 collega GRATIS mee

Antwerpen, Gent, Hasselt & 
Herentals

ONLINE MARKETING SMART

5 opleidingen
3.950 euro

2.370 euro*

Neem 1 collega GRATIS mee

Antwerpen, Gent, Hasselt & 
Herentals

ONLINE MARKETING EXPERT

8 opleidingen
5.985 euro

3.591 euro*

Neem 1 collega GRATIS mee

Antwerpen, Gent, Hasselt & 
Herentals

BESTEL JE PACK HIER ›

of ga naar https://kingsberry.be/online-marketing-academy-2018

* Prijs inclusief KMO Portefeuille korting

1 collega 
GRATIS

1 collega 
GRATIS

1 collega 
GRATIS

https://kingsberry.be/online-marketing-academy-2018
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November 2018

06/11   Google Analytics  Herentals

08/11  Google Ads  Gent

13/11  MailChimp  Antwerpen

15/11  Facebook Advertising  Hasselt

20/11  SEO Content  Herentals

22/11  MailChimp  Gent

27/11  Google Ads  Hasselt

29/11  Facebook Advertising  Antwerpen

December 2018

04/12   Google Analytics  Antwerpen

06/12  MailChimp  Antwerpen

11/12  LinkedIn Advertising  Antwerpen

13/12  MailChimp  Hasselt

18/12  Google Ads  Antwerpen

20/12  SEO Content  Gent

April 2019

02/04   MailChimp  Antwerpen

04/04  LinkedIn Sales  Hasselt

09/04  Digital Strategy  Herentals

11/04  Google Analytics  Gent

16/04  Google Ads  Antwerpen

18/04  MailChimp  Gent

23/04  LinkedIn Advertising  Herentals

25/04  Facebook Advertising  Gent

30/04  MailChimp  Antwerpen

Maart 2019

05/03  MailChimp  Antwerpen

07/03  Google Analytics  Hasselt

12/03  Facebook Advertising  Gent

14/03  Google Ads  Herentals

19/03  MailChimp  Hasselt

21/03  LinkedIn Advertising  Antwerpen

26/03  Facebook Advertising  Herentals

28/03  SEO Content  Gent

Februari 2019

05/02   MailChimp  Antwerpen

07/02  Facebook Advertising  Hasselt

12/02  LinkedIn Advertising  Herentals

14/02  Facebook Advertising  Gent

19/02  MailChimp  Gent

21/02  SEO Content  Antwerpen

26/02  Facebook Advertising  Herentals

28/02  LinkedIn Sales  Gent

Januari 2019

08/01  MailChimp  Antwerpen

10/01  Google Ads  Hasselt

15/01  SEO Content  Antwerpen

17/01  Google Analytics  Gent

22/01  Digital Strategy  Antwerpen

24/01  MailChimp  Hasselt

29/01  Google Analytics  Herentals

31/01  Google Ads  Gent
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Mei 2019

02/05   Google Analytics  Hasselt

07/05  Facebook Advertising  Herentals

09/05  SEO Content  Antwerpen

14/05  MailChimp  Antwerpen

16/05  Google Ads  Hasselt

21/05  Facebook Advertising  Hasselt

23/05  LinkedIn Sales  Herentals

28/05  MailChimp  Hasselt

30/05  Digital Strategy  Antwerpen

Juli 2019

02/07   Facebook Advertising  Herentals

04/07  SEO Content  Gent

09/07  LinkedIn Advertising  Antwerpen

11/07  LinkedIn Sales  Hasselt

16/07  MailChimp  Herentals

18/07  Google Analytics  Gent

23/07  Google Ads  Hasselt

25/07  Digital Strategy  Antwerpen

30/07  Facebook Advertising  Herentals

Juni 2019

04/06   Facebook Advertising  Herentals

06/06  Google Analytics  Antwerpen

11/06  MailChimp  Antwerpen

13/06  LinkedIn Advertising  Hasselt

18/06  Facebook Advertising  Gent

20/06  Google Ads  Herentals

25/06  MailChimp  Gent

27/06  Google Analytics  Antwerpen

Oktober 2019
01/10   MailChimp  Hasselt

03/10  LinkedIn Sales  Antwerpen

08/10  Facebook Advertising  Herentals

10/10  Google Analytics  Antwerpen

15/10  MailChimp  Antwerpen

17/10  Google Ads  Hasselt

22/10  Facebook Advertising  Gent

24/10  SEO Content  Herentals

29/10  MailChimp  Gent

31/10  Google Ads  Antwerpen

Augustus 2019

01/08  LinkedIn Advertising  Gent

06/08  Google Analytics  Antwerpen

08/08  Facebook Advertising  Antwerpen

13/08  MailChimp  Gent

15/08  Google AdWords  Herentals

20/08  MailChimp  Antwerpen

22/08  SEO Content  Hasselt

27/08  Facebook Advertising  Gent

29/08  Digital Strategy  Herentals

September 2019

03/09  MailChimp  Hasselt

05/09  Google Ads  Antwerpen

10/09  Facebook Advertising  Herentals

12/09  Google Analytics  Gent

17/09  MailChimp  Antwerpen

19/09  LinkedIn Advertising  Hasselt

24/09  Facebook Advertising  Gent

26/09  Google Ads  Herentals
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