
"BUILDING YOUR
DIGITAL FUTURE"

- ROBERT VAN WESTEROP,
MANAGER HAPPY TALENTS

Met onze ervaren trainers,
begeleiders en unieke trainings-
modules bouwen wij samen
verder aan de online marketing
ontwikkeling van jouw team.
Maatwerk dat bij iedere situatie
of leerdoel weer anders kan zijn.
En dat allemaal om ervoor te
zorgen dat jouw werknemers het
beste uit zichzelf, de organisatie
én anderen kunnen halen.

De razendsnelle ontwikkeling
van online marketing zal je
niet ontgaan zijn. Het is
belangrijk dat organisaties
blijven groeien, ontwikkelen,
maar vooral ook blijven
bouwen aan hun online
marketing (kennis). Als
opleider van online marketing
talent weten wij als geen
ander hoe we de ontwikkeling
van jouw werknemers kunnen
stimuleren. 
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POWERED BY HAPPY HORIZON

ONLINE
MARKETEER

MODULE

Jouw werknemers bijscholen in een van de snelst groeiende
branches van dit moment én de toekomst? De Happy Talents
Academy is dé online specialist op het gebied van online
marketing trainingen.

DE MODULE
In een 10-weken durende module

gaan we aan de slag met

verschillende specialismen binnen

de online marketing. Tijdens de

trainingen brengen we de

deelnemer op een interactieve,

leerzame en gepersonaliseerde

manier de basiskennis van online

marketing bij. 

De deelnemer wordt dus volledig

ondergedompeld in de wondere

wereld van online marketing! 

JOUW RESULTAAT

EEN ONLINE MARKETING REIS

De deelnemer beheerst de basis van 
de verschillende online disciplines 

De deelnemer kan online marketing
efficiënt inzetten om commerciële
doelstellingen te behalen

De deelnemer kan verschillende
online marketing disciplines
combineren tot één strategie

De deelnemer beheerst het
kennisniveau van een junior online
marketeer



Het programma bestaat uit 10 contactmomenten. De

trainingen worden gegeven door de specialisten van

Happy Talents. Tijdens deze trainingen worden de

deelnemers door middel van gepersonaliseerde

voorbeelden, relevante cases en opdrachten in staat

gesteld om de opgedane kennis meteen toepasbaar

te maken en in de praktijk toe te passen. Daarnaast is

er gedurende de module altijd de mogelijkheid om

contact te zoeken met een van de trainers voor het

beantwoorden van vragen.

10-weken

09:00 - 11:30

Certificaat

HET PROGRAMMA

Online Marketing Introductie

SEO (Zoekmachine optimalisatie)

SEA (Zoekmachine adverteren)

Social advertising

Digitaal les

INVESTERING

EXTRA INFO

€1299,- 
(excl. btw)

Online strategie

E-mailmarketing

Data & Analytics

Affiliate marketing

Content marketing

INHOUD MODULE

Bezoek onze website voor meer informatie of stuur 
een mail naar: academy@happytalents.nl

INTERESSE?
AANMELDEN

Vrijdag

Extra lesstof

Opnames

Uniek certificaat

Tips & Tricks

INCLUSIEF

https://happytalents.nl/academy/
https://www.happytalentsacademy.nl/training/online-marketing-cursus/
https://www.happytalentsacademy.nl/training/online-marketing-cursus/


" Elk aspect van online marketing komt
aan bod. Je gaat zowel de breedte als de
diepte in, waardoor je in een relatief
korte tijd veel leert."

 
 
 
 
 
 

- Reinate Gijsberts, Senior marketeer
bij de Rolf groep

DEZE ORGANISATIES
GINGEN JE VOOR

"De trainingen van de module ‘Online 
Marketing’ zijn erg interessant en 
leerzaam. Een ideale training om het 
speelveld van online marketing uitgebreid 
de ontdekken en je kennis te vergroten."

 
 
 
 
 
 

- Bob Younge,  Content marketeer bij DDMA
(Data Driven Marketing Association)

Meerdere deelnemers en organisaties gingen je voor! Onze
online marketing module krijgt een gemiddelde beoordeling
van 5 sterren.


