Nieuwsbrief

Maandelijks voor alle relaties
van MKB Digiwerkplaats
Maand 1 - juli 2021

Het was geen eenvoudig eerste jaar. Maar wel een succesvol jaar! Wij zijn trots op wat
we bereikt hebben en danken jullie allemaal voor jullie betrokkenheid en bijdrage!
Disclaimer: Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je in het afgelopen jaar betrokken

bent geweest bij de MKB Digiwerkplaats Haaglanden. Mocht je liever geen updates
meer van ons willen ontvangen, meld je hier af.

SAVE THE DATE!

Wij, van MKB Digiwerkplaats Haaglanden, vinden dat het tijd is voor een feestje! Na
een jaar online activiteiten willen we jaar twee goed inluiden en vooruitblikken op

prachtige projecten. Dankzij jullie staan we waar we nu staan en dat is een feestje

waard. We nodigen iedereen die het afgelopen jaar betrokken is geweest bij de MKB
Digiwerkplaats van harte uit! De officiële uitnodiging volgt nog. Zet de datum &
locatie alvast in je agenda!

Wanneer: vrijdag 24 september tussen 16:00 en 18:00 uur

Waar: ROC Mondriaan school voor Toerisme en Recreatie, Helenastraat 10 Den Haag

Drieluik MKB Digicafe over
Online Marketing

In co-creatie met IT Campus

Rotterdam en Digiwerkplaats Rijnmond
organiseren wij drie MKB Digicafé’s die

volledig in het teken staan van Online &

Met bijdragen van SocialLane

(strategie), RauwCC (social channels)
en the Young Digitals (posts, planning,
netwerk)

www.mkbdigicafe.nl

Social Marketing.

Laat data voor je werken

Iedere ondernemer weet ondertussen

projecten die alles te maken hebben

wel dat het optimaal toepassen van
Online Marketing onmisbaar is. Het

gebruik van social media platforms

stelt je in staat om te verbinden met je

doelgroep, om je merk te bouwen en je

omzet te verhogen. Maar hoe pas je dit
nou toe? En vooral, hoe hou je het vol?
Wij bespreken het allemaal tijdens de
drie online bijeenkomsten. Het eerste

digicafé gaat over het vaststellen van
een juiste online strategie.

Dus, ben je ondernemer in de horeca of
retailbranche? En wil je graag aan de
slag met online marketing? Wij

nodigen jou uit. Schrijf je in, het wordt je
gratis aangeboden.

24 augustus, 7 september, 21
september – 19:30-20:30

Na de zomer starten er verschillende
met data. Wil je meer inzicht in je

data? En dit omzetten naar kansen?
Denk aan vraagstukken over

verkoopcijfers, pintransacties en

klantgegevens. Data professionals

kunnen op basis van jouw gegevens
grafieken genereren en patronen
ontdekken.

Wil jij ook dat IT studenten jouw data

bruikbaar maken? Zodat je efficiëntere
beslissingen kan nemen? Neem eens
een kijkje bij alle projecten die

binnenkort starten en meld je aan!
Projecten - MKB Digiwerkplaats.

MKB Digiwerkplaats met vakantie!
Ook wij hebben na een uitdagend jaar behoefte
aan vakantie. De MKB Digiwerkplaats zal
daarom ‘gesloten’ zijn van 26 juli t/m 16

augustus. We wensen iedereen een fijne tijd toe.

24 augustus,

7 september,

21 september 19:30-20:30

