Vendo

iVendo Marketing als gastspreker

23-02-2011

effectieve marketing

vanaf 15:30 uur

Nog vragen? Bel: 050 210 10 14
Meer informatie: www.ivendo.nl

Hotel Ekamper Radsweg 12 Oosteinde (Gr.)

Gastspreker Arjan Vos - iVendo Marketing

ivendotrainingen.nl

Vormgeving trekt de aandacht, inhoud verkoopt!
Tijdens deze netwerkpresentatie zal mede-eigenaar Arjan Vos
van iVendo Marketing zijn visie geven over het optimaal
vindbaar maken van uw website met de inzet van Social Media.

Ontdek de kracht van Social Media &
Maak van online bezoekers uw klanten!

Over iVendo Marketing

Een website die niet op basis van zoekwoorden is geschreven
is een website die je niet hoeft te maken. En ook al staat uw
website op nummer 1 binnen de zoekresultaten waarom zou
er op uw link geklikt worden? Wat zijn nu goede webteksten?
Hoe zorgt u ervoor dat u van online bezoekers uw klanten
maakt? Bezoek de netwerkbijeenkomst op 23 februari 2011.
Staat uw website op de eerste pagina van de zoekresultaten?
NIET?! De website van uw online concurrent wel! Meer weten?

AGENDANOTITIE
23 februari 2011 | 15.30 uur - 18.00 uur.
Hotel Ekamper Radsweg 12 Oosteinde (Gr.)
Twitter

Adwords

LinkedIn

SEO/SEA

Google Adwords
Google Analytics
Twitter Training
LinkedIn Training
Facebook Marketing
Vindbare teksten schrijven
Zoekmachine Marketing
Social Media Training
Presenteren met PREZI
Effectief persbericht schrijven

Presentatie

iVendo Marketing is een bedrijf
gevestigd in Groningen met een
brede ervaring op het gebied
van marketing in het algemeen
en internet marketing en websiteconversie (online verkoop / contact
met uw websitebezoekers) in het
bijzonder.
Naast creatief webdesign en het
ontwikkelen van websites, maken
we ook bestaande websites beter
vindbaar. Want staat een website
niet op de eerste pagina van de
zoekresultaten, dan die van de
online concurrent wel! De
aanwezige tekst op een website is
één van de belangrijkste factoren
om een website vindbaar te maken.

iVendo Marketing Groningen
Telefoonnr: [050] 210 10 14
www.ivendotrainingen.nl

Webschrijven

PREZI

