PERSBERICHT
Nieuw in Nederland: Post-MBO eMarketing vanaf 9 juli a.s.
Het aantal webshops blijft groeien in Nederland. Dit betekent dat de behoefte aan kennis en ervaring
op gebied van eCommerce eveneens toeneemt. Het aantal eMarketing professionals blijft hierbij
sterk achter, mede door het ontbreken van praktijkgerichte cursussen op MBO of Post-MBO niveau.
Vanf donderdag 9 juli 2015 bestaan die cursussen!
MBO Amersfoort presenteert, in samenwerking met Webshop Pro, deze unieke cursus: de Post-MBO
eMarketing cursus, voor het eerst in Nederland.
Samenwerkingspartners
MBO Amersfoort en Webshop Pro hebben gezamenlijk deze Post-MBO cursus, bestaande uit
e-Learning (met daarin alle kennis over eMarketing), aangevuld met tien avondsessies (een avond
per week) opgezet. Tijdens de tien avondsessies worden de belangrijkste onderdelen uit het
e-materiaal behandeld en krijgen de cursisten via echte webshops praktische opdrachten. Deze
opdrachten worden tijdens de avondsessies worden besproken en beoordeeld.
Aanmelding, start cursus, duur van de cursus en kosten
Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 21 september 2015. Aanmelding gebeurt via de website van
MBO Amersfoort: https://mboamersfoort.educus.nl/app/digitaalaanmeldenstart?3 en
via Webshop Pro: http://www.webshop-pro.nl/cursussen/emarketing/
De cursus start eind september en er is plaats voor maximaal 20 cursisten.
Cursusduur: 10 weken, 1 avond per week. De kosten van het complete programma bedragen € 795,voor e-Learning, praktijksessies en individuele begeleiding.
Voor wie?
De cursus is alleen toegankelijk voor deelnemers met een afgeronde MBO-opleiding Retail, Economie
of Marketing op niveau 3 of 4. Wanneer een deelnemer geen afgeronde MBO-opleiding heeft, kan
hij/zij een intakegesprek aanvragen. Tijdens dat gesprek zal bepaald worden of de kandidaat aan het
gewenste niveau voldoet.
Inhoud van de cursus
De cursusdeelnemer leert twintig (!) verschillende marketinginstrumenten die bij eCommerce
kunnen worden ingezet. De onderwerpen, die extra diepgang vereisen, worden tijdens de klassikale
avondsessies besproken.

Het betreft deze onderwerpen:
Email marketing
Video
Affiliate marketing
SEO/SEA
Webinars
Beurzen
Public Relations (PR)
A/B-testen
Campagne management
Social media
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Webshop Pro
Webshop Pro, kennis- en samenwerkingspartner van MBO Amersfoort, levert producten en diensten
aan professionele webshopeigenaren én aan aspirant webshopeigenaren.
Uit onderzoeken blijkt dat minstens 35% van de Nederlandse webshops nooit winst maakt en dat
ruim 80% van de webshopeigenaren niet in staat is een inkomen te genereren uit hun webshop.
Deze schrikbarende cijfers zijn vooral te wijten aan gebrekkige eCommerce kennis in het algemeen,
gebrekkige eMarketing kennis in het bijzonder en een tekort aan vakkrachten op dit gebied.
Daarom heeft Webshop Pro een compleet pakket ontwikkeld voor de webshopondernemer,
bestaande uit een serie cursussen en masterclasses. Gebaseerd op actuele trends en
marktbewerking, zodat de ondernemer met zijn webshop een echte business kan opbouwen,
onderhouden en uitbreiden. In samenwerking met MBO Amersfoort wordt de toegang tot
eMarketing kennis toegankelijk voor MBO studenten en andere geïnteresseerden die eMarketing op
een snelle en praktijkgerichte manier willen leren.
Meer weten over Webshop Pro? Lees onze columns via http://www.webshop-pro.nl/artikelen/
Of volg ons via Twitter en Facebook:
https://twitter.com/Webshop_ProNL

www.facebook.com/WebshopProNL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie - Wilt u meer informatie, een demonstratie van de Post-MBO cursus
eMarketing bijwonen of een interview met Gert Bras van Webshop Pro aanvragen?
Neem dan contact op met Angelina Hammond: info@hammondcommunications.nl of
06 – 546 26 338.

