UITNODIGING SEMINAR

INTERNETMARKETING EN
ONLINE ONDERNEMEN
dinsdag 17 november 2009 Stenden hogeschool (Kennis Campus Emmen)

{

“Bezoekers aantallen
zijn niet interessant,
het draait om
conversie!”
Alex van Ginneken

{

“Na Frank en Ronald de
Boer, het shop in de shop
concept en meer dan 10
jaar ervaring, nu eindelijk
écht Online”

Internetmarketing Strateeg
Auteur ‘De Blauwe Doos’

Meld u nu aan op www.stendenmeetingu.nl

Gauke Poelman
Directeur TWINLIFE

‘Succesvol online ondernemen kan iedereen!’
Droomt u wel eens van het online succes van Bol.com? Of een geslaagde online
marketing campagne waar iedereen over praat? Vast wel…….
Volop online kansen!
Gelukkig. Internet biedt steeds meer kansen. Ook voor u als ondernemer! Consumenten kopen massaal op internet. Gemak en vertrouwen
staan daarin centraal. Echter, ook de online concurrentie wordt steeds
heviger. Dat vergt alertheid, aanpassingsvermogen en inzicht in online
trends. Herkent u ze?

Kortom, alle ins en outs voor online ondernemen aangevuld met
recente praktijkvoorbeelden!

Kent u de succesdrivers van online ondernemen?
Ons Internet Marketing seminar - van afgelopen zomer – is zeer goed
door u ontvangen. Daar zijn wij best trots op, maar……. wij gaan nu
een stap verder. Samen met de Stenden hogeschool geven wij u alle
succesdrivers van online ondernemen.

Laat u inspireren!
Wilt u starten met online ondernemen? Of juist uw online scope verbreden en zo uw online concurrenten ruim voorblijven? Succesvol online ondernemen kan iedereen! Laat u inspireren en motiveren.
Meld u nu aan op www.stendenmeetingu.nl

Naast een korte uitleg van Internet Marketing door internet expert
Alex van Ginneken behandelt hij succesvolle internet strategieën en trends. U leert wat de valkuilen zijn en hoe u deze ontwijkt.
Wat zijn de consequenties voor uw organisatie en uw procesgang?

Adresgegevens
Kennis Campus Emmen, Van Schaikweg 94, 7811 KL Emmen

PS. Als bonussessie presenteren wij u de online ontwikkelingen bij het bekende modemerk TWINLIFE. Begin november lanceren zij hun webshop.
Ook zo benieuwd naar hun drijfveren, uitdagingen en online strategie?

Wij zien u graag!

Programma
14.30 – 15.00

Ontvangst

16.15 – 16.30

Koffiepauze

15.00 – 15.15

Introductie door LINQ5

16.30 – 17.15

TWINLIFE

15.15 – 15.30

Stenden hogeschool / Kennis Campus Emmen

17.15 – 17.45

Afsluiting en borrel

15.30 – 16.15

Alex van Ginneken

