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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.

CELEBRATION FRIDAY 24 SEPT!

Nog 1 week en dan proosten we graag met jullie op een succesvol eerste jaar en
blikken we vooruit op prachtige nieuwe projecten. Mocht je je nog niet hebben
aangemeld, dan kan dat nog t/m maandag 20 september via deze link

Vrijdag 24 september | 16:00 en 18:00 uur | ROC Mondriaan,
Helenastraat 10 Den Haag

PS We hebben ook een muzikale verrassing in petto!

MKB DIGICAFE’S

Online Marketing - Steeds meer ondernemers weten
de MKB Digicafe’s te vinden! De eerste twee sessies
van het drieluik over Online Marketing zijn druk

bezocht. De laatste staat volledig in het teken van

content marketing. Marc Pieterse is de founder van
The Young Digitals en deelt zijn kennis over de

perfecte post. En vooral: hoe houd je het vol en bouw

Cybercriminaliteit - In oktober staat het Digicafé in
het teken van ‘Cyberweerbaarheid versus

Cybercriminaliteit’. Job Kuijpers vertelt hoe je jouw

bedrijf weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Niet

met dure complexe oplossingen maar met praktische
tips.

je een kwalitatief netwerk van volgers op?

Dinsdag 21 september | 19:30-20:30 | Online via Teams
MKB Digicafé: Online & Social Marketing

Dinsdag 5 oktober | 16:00-17:00 | Online via Teams |
Hou de LinkedIn pagina in de gaten.

INSPIRATIESESSIES
In de week van 20-24 september en 11-15 oktober organiseren wij inspiratiesessies
voor zowel studenten als ondernemers. Verschillende gastsprekers delen hun kennis
en ervaring over o.a. innovaties in de retail en product Innovation management; hoe
kom je nou van een idee tot een daadwerkelijk product?
Meld je snel aan: Inspiratiesessies

GEPLANDE PROJECTEN
Online Marketing

MKB Business Innovation Challenge

Kun je wel wat support gebruiken op het gebied van

De derde ronde van dit bijzondere project gaat weer

Website optimalisatie?

box met jou mee. Denk aan het bereiken van nieuwe

Social Media Marketing, Content Management of

van start. Internationale studenten denken out of the
klanten en het vergroten van je online zichtbaarheid.

Dan is dit project nuttig voor jou!
Start: november 2021 | Duur: 4 weken

Start: november 2021 | Duur: 2 weken

Online Marketing en Communicatie – Content

MKB Business Innovation Challenge

Support

