YouTube Marketing Cursus Voor
Jouw Bedrijf
Video is de toekomst en wordt steeds meer toegepast. Als je video als ondernemer op de
juiste manier toepast, kun je veel nieuwe klanten aantrekken.
In de cursus YouTube marketing doe je praktijkervaring op. Na de cursus kun je zelf
een perfecte video maken, die jou meer klanten oplevert. Ook weet je hoe je deze video
op YouTube kunt zetten. Tot slot ben je voorbereid op de toekomst: in 2015 bestaat 90%
van het internetverkeer uit video.
Door nu video's te maken, ben je straks jouw concurrenten voor!

Wat kun je na het volgen van deze cursus YouTube
markting?


Een script maken voor een goede video.



Je weet waar je op moet letten bij het maken van een video.



Je kunt zelf video’s uploaden naar YouTube en weet hoe je video’s moet
optimaliseren (zodat deze op pagina één van Google komen).



Je weet welke video’s interessant zijn voor je doelgroep.



Je weet hoe je een effectieve video maakt: een video die de aandacht van de kijker
vast houdt + de kijker aanspoort om bijvoorbeeld je website te bezoeken.



Je kent de tips en trucs om veel kijkers naar je video te trekken (o.a. inzet social
media).

Hoe werkt de cursus YouTube marketing?
De cursus YouTube marketing is praktijkgericht. Tijdens de cursus wordt:


De 3 belangrijkste randapparatuur die bijdragen aan een goede video
gedemonstreerd. Daarnaast wordt per randapparatuur uitlegt waar het voor is en
hoe je de apparatuur het beste kunt inzetten voor een perfecte video.



Samen een script gemaakt voor een video die je kunt inzetten voor jouw bedrijf.



Wordt gezamenlijk een video opgenomen. Er wordt uitgelegd wat je moet
voorbereiden en waar je op moet letten tijdens het opnemen van de video.



De opgenomen video geknipt.



De opgenomen video geüpload naar YouTube en geoptimaliseerd (zodat de video
goed gevonden wordt).



Interactief met de cursisten samengewerkt en vragen gesteld.



Heb je na de cursus nog vragen, dan kun je ook na de cursus gerust (gratis) contact
opnemen met de cursusleider.

De agenda van de YouTube marketing cursus
1. Introductie.
2. Wat is YouTube marketing:
1. Inleiding.
2. Waarom je als ondernemer niet achter kunt blijven met YouTube marketing.
3. De huidige ontwikkelingen en toekomstige ontwikkelingen op het gebied
van videomarketing.
3. Soorten video’s.
1. Welke soorten video’s zijn er?
2. Welke soorten video’s kun je het beste inzetten voor jouw bedrijf?
4. Het script:
1. Waarom en wat zijn de randvoorwaarden.
2. Zelf een script maken voor een video voor jouw bedrijf.
5. Uitleg over randapparatuur voor een goede video.
1. Uitleg over de randapparatuur.
2. Tips om zonder randapparatuur toch een goede video te maken.

6. Het gezamenlijk maken van één video
1. Waar moet je opletten bij de voorbereiding.
2. Waar moet je op letten tijdens de opnamen.
3. Het opnemen van de video.
7. Video’s knippen: hoe werkt het.
8. Video’s uploaden en optimaliseren voor YouTube: hoe werkt het en waar moet je
op letten.
9. Tips en trucs die veel kijkers voor je video opleveren.
10. Vragen.
11. Afsluiting.

Hoe lang duurt de videomarketing cursus?
De cursus duurt circa 4 uur.

Wat zijn het maximaal aantal deelnemers aan de
cursus?
Minimaal 1 deelnemer. Maximaal 6 deelnemers. Zo halen we het maximale uit de
YouTube marketing cursus.

Waar wordt de cursus gegeven?
De cursus / training wordt in company gedaan bij uw bedrijf. Er zijn geen reiskosten. De
YouTube marketing cursus kan in heel Nederland gegevens worden (m.u.v. de
Waddeneilanden).

Door wie wordt de cursus gegeven?
De cursus / training wordt gegeven door Theo de Kleijn. Hij heeft al ruim 300 YouTube
video's gemaakt en heeft al doende geleerd en ondervonden hoe je videomarketing op
een goede manier kunt inzetten. Ook schrijft hij veel artikelen over videomarketing en
YouTube.

YouTube markering cursus door Theo de Kleijn

Wat kost de cursus YouTube marketing?
1 persoon (1:1): € 399,- excl. BTW.
2 personen: € 219,- excl. BTW per persoon.
3 personen: € 169,- excl. BTW per persoon.
4 personen: € 145,- excl. BTW per persoon.
5 personen: € 129,- excl. BTW per persoon.
6 personen: € 115,- excl. BTW per persoon.

Wat heb je zelf nodig voor de cursus?
-

Een locatie.

-

Een laptop of computer met internetverbinding.

Aanmelden of meer informatie?
Neem contact op met Theo de Kleijn: 06 -219 303 09 of mail naar info@theodekleijn.nl

