
Ga van start met
e-mailmarketing!

MailChimp
Opleiding

Bovendien geniet u van 40 % korting via KMO-portefeuille

Bel 03 294 64 56

Wat mag u verwachten

Contacteer ons

info@kingsberry.be

03 294 64 56

Vredelaan 2

2500 Lier

www.kingsberry.be

Kleine groepen of 
individuele begeleiding

Enthousiaste docent
met de nodige know-how

Individuele ondersteuning

Een certificaat ter bewijs
van deelname aan de opleiding

Klik hier voor een groepsopleiding

Aanbod

Waarom e-mailmarketing

Individuele opleiding
Bij een individuele opleiding kunnen we alle aspecten tijdens twee sessie 
behandelen. Zo kan u tussen de eerste en de tweede sessie zelf aan de slag 
met uw campagne(s). Tijdens de tweede sessie nemen we dan een kijkje 
naar deze campagne(s) en geven we nog tips en tricks mee om deze te 
optimaliseren.
U krijgt tijdens beide sessies voldoende ruimte om vragen te stellen zodat u U krijgt tijdens beide sessies voldoende ruimte om vragen te stellen zodat u 
de nodige informatie kan vergaren naar wensen en behoeften. 

KOSTPRIJS:         885,00 EUR excl. BTW

Duur:            2 sessie van 2 uur (19/01 en 26/01 van 14u-16u)

Inbegrepen in de prijs:  video-tutorial*, deelname-certificaat en 
              ondersteuning bij de KMO-portefeuille-aanvraag

* * Video-tutorial: U krijgt na verloop van de opleiding instructie-filmpjes 
toegestuurd waarin we stap voor stap de verschillende onderwerpen 
behandelen. Op basis van deze filmpjes kan u de materie nog eens 
opfrissen. Ideaal als u dit nog eens nodig heeft op een later tijdstip! 
Let wel op: de filmpjes zullen 12 maanden toegankelijk zijn. 

E-mailmarketing is een belangrijk onderdeel van een goede online marketing 
strategie. Vaak bent u niet op de hoogte van de mogelijkheden maar wilt u hier 
toch zelf mee aan de slag gaan. Bij Kingsberry geven wij u een duwtje in de rug 
zodat u uw eigen campagnes kan beheren met de e-mailmarketing software van 
MailChimp. Uw klantenbestand op de hoogte brengen van de laatste nieuwtjes  
is één van de onderdelen die u zal beheersen na deze opleiding!

https://kingsberry.be/e-mailmarketing-mailchimp/



