Waarom MKB Forum?
MKB Forum helpt beginnende en ervaren
MKB-ondernemers om hun bedrijf naar
een hoger plan te tillen met praktijkgerichte
en op maat gemaakte workshops en
trainingen. Deze sluiten aan op de specifieke
kennisbehoeften van ondernemers.
Alle docenten zijn inspirerende ondernemers
en autoriteit op hun vakgebied.
MKB Forum staat garant voor hoge kwaliteit
en tevreden deelnemers.
Wij bieden de MKB Forum-programma’s ook
‘incompany’ aan. Al vanaf 5 personen volgt
u de workshops samen met uw collega’s en
medewerkers in uw eigen bedrijf.

Blijf op de hoogte van ons
programma-aanbod!
Het programma bestaat uit de categorieën:
• Bedrijfsstrategie
• Leiderschap & Management
• Financiële Bedrijfsvoering
U kunt de brochures ook downloaden op
onze website. Het aanbod breidt continu uit.

Over MKB Forum
Irene van der Zwan
Oprichter en
opleidingsadviseur
MKB Forum

Voorjaarsprogramma 2017
Ik ben Irene van der Zwan, oprichter van
MKB Forum, en heb jarenlange ervaring in
het ontwikkelen van opleidingsbehoeften
naar praktische trainingen en workshops.
Ik ben zelf ondernemer en weet uit eigen
ervaring dat focus tot resultaat leidt.

Bedrijfsstrategie

Wilt u als MKB-ondernemer slagen en
succesvol zijn? Schrijf u dan in voor de
praktische workshops en trainingen van
MKB Forum en laat ook uw bedrijf, uzelf en
uw medewerkers verder groeien.
De docenten zijn vakexperts en bovendien
zelf ook ondernemer. U krijgt waardevolle
inzichten en vaardigheden, waar u meteen
de volgende dag mee aan de slag kunt.
Bovendien wisselt u ervaringen met de
andere cursisten/ondernemers uit.

Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief
en blijf zo op de hoogte van de nieuwste
opleidingen.

Kwaliteit en tevredenheid staan bij ons hoog
in het vaandel. Elke deelnemer gaat naar
huis met een concreet op maat gemaakt
plan en een certificaat als bewijs van
succesvolle deelname.

Kijk op www.mkbforumenzo.nl of op de
LinkedIn-, Twitter- en Facebookpagina
van MKB Forum.

Heeft u vragen of specifieke
opleidingsbehoeften? Mail naar
info@mkbforumenzo.nl of bel: 06-48088846.

Wilt u zich direct inschrijven voor een opleiding? Ga naar www.mkbforumenzo.nl.

MKB Forum, het opleidingsinstituut
voor ondernemers!
Telefoon: 06-48088846
E-mail: info@mkbforumenzo.nl
www.mkbforumenzo.nl

Voor MKB-ondernemers die
de lat hoger willen leggen!
Scherp uw bedrijfsstrategie aan
Verbeter uw persoonlijke vaardigheden
Optimaliseer uw bedrijfsvoering

Bekijk ons volledige programma-aanbod op www.mkbforumenzo.nl

Social Media voor ondernemers
Workshop
U zit met uw bedrijf op Facebook, LinkedIn,
Google + en/of Twitter en u wilt meer uit deze
social media halen? Dan is deze workshop Social
Media voor ondernemers een aanrader. U hoort
alle tips & tricks om meer rendement uit uw social
media te halen
U krijgt inzicht in:
•
Hoe haal ik het optimale uit mijn zakelijke
profielpagina?
•
Hoe genereer ik meer ‘likes’?
•
Hoe krijg ik echt interactie met mijn klanten?
•
Wel of niet adverteren op Social Media?
•
Hoe kan ik mijn doelgroep zo goed mogelijk
bereiken?
Kortom, leer hoe u met social media meer en
sneller zichtbaar wordt. Hoe u beter communiceert
met uw doelgroep en hoe u meer conversie krijgt.

4-daagse leergang

Docent

:F
 red Scholten
Social Concept

Data
Tijd

: maandag 23 januari 2017
: 09.00 - 12.00 uur

Locatie

: Grand Café ZO
Paasheuvelweg 26
1105 BJ Amsterdam Zuidoost

Prijs

: € 325- excl. btw

Speciale BNI-prijs € 250,- excl. btw

Interesse? Kijk voor meer informatie op de website www.mkbforumenzo.nl en schrijf u in!

Uw MKB-bedrijf in de Media
Tweedaagse workshop
Hoe komt u met uw bedrijf in de media? Hoe
herkent u een persmoment? Welke media
kiest u dan, landelijk of juist regionaal?

meer naamsbekendheid krijgt. Hoe u op
de juiste manier met journalisten omgaat
en hoe u een effectief persbericht schrijft.

Deze tweedaagse praktische workshop ‘In
de Media’ geeft u inzicht hoe u met uw bedrijf

Wellicht zijn er momenten bij calamiteiten
dat u liever uit de media blijft; hoe pakt u
dit dan aan?

Docent : Marike Timmermans
Data

:w
 oensdag 14 maart 2017
en terugkomdag op
woensdag 29 maart 2017
Tijd
: 12.00 - 17.00 uur
inclusief lunch, koffie en thee
Locatie : Grand Café ZO
Paasheuvelweg 26
1105 BJ Amsterdam Zuidoost
Prijs
: € 450,- excl. btw
Speciale BNI-prijs € 395,- excl. btw

Uw MKB-bedrijf van Goed naar Geweldig

Kortom: schrijf u in voor de tweedaagse
workshop ‘In de Media’ voor alle ins en
outs om met uw MKB-bedrijf goed en
effectief in de media te komen!
U gaat naar huis met een zelfgemaakt
en aangescherpt persbericht en
bijbehorende perslijst.

Bovendien krijgt u het
boek In de Media
gratis bij deze
tweedaagse workshop!

Interesse? Kijk voor meer informatie op de website www.mkbforumenzo.nl en schrijf u in!

Bent u als ondernemer toe aan uw volgende stap en wilt u het optimale uit uw organisatie
halen? Schrijf u dan in voor de leergang ‘Uw MKB-bedrijf van Goed naar Geweldig’!
Deze leergang is door eerdere deelnemers beoordeeld met een 9,3!
De leergang bestaat uit 4 modules:
Module I
Van Goed bedrijf naar Sterk merk
In module I geeft Ellen van Zanten van Business
Openers u de handvatten om van uw goede
organisatie een ‘sterk merk’ te maken. Wat maakt
uw organisatie onderscheidend, relevant en
authentiek? U krijgt vantevoren huiswerk om uw
kernwaarden zo goed mogelijk te formuleren.
Tijdens deze workshop maakt u uw
aanscherpingen aan de hand van model van Jung
en het Brandhouse waarin u de unieke kernwaarden, belofte en droom van uw organisatie opstelt.
U gaat naar huis met de ‘Brandhouse’ van uw
eigen organisatie. Heel handig en onmisbaar als
briefing voor marketing communicatie uitingen, het
aannemen en aanscherpen van uw
medewerkers en het ontwikkelen van nieuwe
producten of diensten.
Docent: Ellen van Zanten
Datum: dinsdag 24 januari 2017
Module II/III
Uw Business plan op één A4: OGSM-methode
In module II en III maakt u een krachtig business
plan op één A4: van visie naar actie! U gaat aan de
slag met het OGSM-methodiek: Objective, Goals,
Strategies en Measures. In Module II leert u hoe
de methodiek werkt en maakt u de eerste opzet
van uw eigen plan. Dan heeft u 6 weken de tijd
om het Business plan af te maken. Tijdens module
III presenteert u uw Business plan en scherpt u
het aan door te sparren met uw mede cursisten/
MKB ondernemers en met uw ervaren docent, de
vakexpert en topconsultant Stephan Ledder van
Business Openers.
U gaat naar huis met een compleet en realistisch
Business plan voor de komende drie jaar die u
elk kwartaal meet hoe u er voor staat. Doordat u
vantevoren duidelijke keuzes maakt geeft het u en
uw bedrijf focus en koers!

Docent: Stephan Ledder
Datum: dinsdag 31 januari 2017 en terugkomdag
dinsdag 14 maart 2017
Module IV
Content Marketing met vakexpert Cor Hospes
‘Waar bent u de STE in?’ Dat is het vertrekpunt
van de vertaalslag naar uw content marketing plan.
Niemand kan u dat beter leren dan Cor Hospes,
dé autoriteit op het gebied van content marketing
en auteur van het boek ‘Contentbijbel’. Storyteller
Cor is een expert in het vertellen van verhalen
die het waard zijn om te delen. Aan de hand van
duidelijke en inspirerende voorbeelden, laat hij u de
vertaalslag te maken naar uw eigen verhaal.
U gaat naar huis met een content marketing plan
waar u meteen de volgende dag mee aan de slag
kunt!
Docent: Cor Hospes
Datum: donderdag 16 februari 2017

Docenten: Ellen van Zanten, Stephan Ledder
en Cor Hospes
Tijd
: Alle modules zijn van
15.00 - 21.00 uur, inclusief koffie,
thee en diner
Locatie : G
 rand Café ZO
Paasheuvelweg 26
1105 BJ Amsterdam Zuidoost
Prijs
:€
 975,- voor module I t/m III
€ 325,- voor module IV
€ 1.295,- voor de gehele leergang

Speciale BNI-prijs

€ 750,- voor module I t/m III (i.p.v. € 975,-)
€ 250,- voor module IV (i.p.v. € 325,-)
€ 995,- voor de gehele leergang (i.p.v. € 1.295,-)
Alle prijzen zijn excl. btw.

Interesse? Kijk voor meer informatie op de website www.mkbforumenzo.nl en schrijf u in!

