Marc Steentjes
LinkedIn expert | trainer | strateeg

MASTERCLASS | WORKSHOP | VIDEOLEARNING

'LinkedIn Experience® is voor iedereen die op een
praktische en doeltreffende manier alles uit LinkedIn wil halen'

Heb je een hekel aan koud bellen?
Heeft jouw LinkedIn post te weinig views?
Kom je moeilijk in contact met jouw doelgroep?
Bezoeken weinig mensen jouw LinkedIn profiel?
Heb je een (te) klein LinkedIn netwerk?
Heb je te weinig bezoekers op je website?
Heb je een te kleine e-maillijst?

Méér websitebezoekers

Groter netwerk

Méér profielbezoeken

Méér leads

Méér exposure

Méér business

LINKEDIN

365 BUSINESS SUPPORT

LinkedIn is het beste zakelijke
platform ter wereld waarop jouw
volgende klant zich nu al
bevindt.

365 Business Support geeft al
jaren succesvolle en resultaatgerichte LinkedIn trainingen aan
professionals.

LinkedIn draagt bij aan een
grotere exposure van jou en
jouw dienstverlening zonder dat
je 1 cent uitgeeft aan marketing.

365 Business Support levert
specifieke oplossingen voor
meer zichtbaarheid, exposure en
business op LinkedIn.

LinkedIn zorgt er voor dat je
wordt gevonden door jouw
potentiële klant.

De dienstverlening van
365 Business Support wordt
gewaardeerd met een 9,2.

1E DEEL
Masterclass
& workshop
3 uur

Optimaliseren profiel
Header optimalisatie
Kopregel verbeteren
Vindbaarheid vergroten

Aanmaken bedrijfspagina
Bedrijfspagina verbeteren
Vergroten vindbaarheid
Volgers verkrijgen

Uitbreiden netwerk
Benaderen connecties
Uitnodigen connecties
Do's and Don'ts

2E DEEL
Masterclass
& workshop
3 uur

Werking algoritme
Omzeilen algoritme
Views op posts
Heractiveren algoritme

In- en Outboundmarketing
Social Selling
Hoe zet je Social Selling in?
Social Selling Index

Soorten content
Creëren content
Beste tijd om te posten
Contentkalender

3E DEEL
Masterclass
& workshop
3 uur

Sales Navigator
Mogelijkheden
Inrichten leadlijsten
Inrichten accountlijsten
Leadbenadering
CRM-strategie

Inclusief 6 maanden toegang tot hét videoplatform!

Op het platform vind je een collectie van 90 korte effectieve video's
die je kunt gebruiken als naslagwerk van de trainingen.
Hoe kan ik de videotraining starten?
- smartphone
- Tablet
- Laptop / Desktop
Het systeem onthoudt waar je gebleven bent met de training.
Je kunt dus starten en stoppen wanneer jij dat wilt!

24/7 toegang

Updates

Support

'LinkedIn Experience® is voor iedereen die op een
praktische en doeltreffende manier alles uit LinkedIn wil halen'

