
Content Supply Chain
Workshop 2019 / 2020

Incompany-, groeps-, & individuele trainingen 



Inhoud & Doel
Workshop CSC

Wat is er van belang qua inhoud, per fase in een 
commercieel proces? Dit pad moet kloppen, het is 
speciaal ingericht om doelgroepen te voorzien van service 
en voorlichting binnen diverse fases die zij doorlopen van 
oriëntatie tot merk-enthousiasme.  

Fasering van inhoud & Contactpunten 
Klantroutes zijn overal zowel on- als offline en hebben 
alles te maken met logica en merkervaring. Welke 
touchpoints zijn er bijvoorbeeld? En wat doe je daar 
inhoudelijk precies? Van receptie tot website…Waar staat 
het bedrijf direct in contact met de doelgroep en hoe 
komen: vorm, functie, inhoud en voorkeur tot elkaar in een 
supply chain van gestroomlijnde content? Deze 
eendaagse biedt de kans om daar beter inzicht in te 
krijgen. 

Doel 
Deze workshop leert hoe diverse funnels te expliciteren 
en draagt bij aan het duiden van kansen en uitdagingen 
voor de klant, het merk en het bedrijf op gebied van 
bruikbare content en merkbeleving.  Maar daar blijft het 
niet bij, de workshop leert de deelnemers ook beter 
samen te werken met collega’s op inhoudelijk gebied om 
zo kennissilo’s te kunnen doorbereken om een goede 
doorstroom van informatie te garanderen.  

Dus…  
Kan de algehele opzet van de commerciële 
informatiestroom beter en kan er intern betere aansluiting 
worden gevonden met collega’s omwille van de inhoud? 
Dan biedt deze tweedaagse daarvoor de kans. 



Voor wie bestemd?

Wanneer deelnemen aan de workshop?

De workshop is in het bijzonder geschikt voor (growth) 
marketeers, tekstschrijvers, communicatie adviseurs of 
ondernemers die binnen hun bedrijf betrokken zijn bij 
plannen, voorbereiden, maken, stroomlijnen en 
implementeren van content voor een gerichte groep. Maar 
ook voor redactieleden die hun inzicht willen vergroten 
ten aanzien van de kapitalisatie van content binnen krant 
of uitgeverij. Een uitstekend moment om te leren van 
elkaars vak en vakgebied om een betere samenwerking 
te bevorderen en kennissilo’s te doorbreken. 
Kortom: Voor iedereen die belang heeft bij het goed laten 
aansluiten van bedrijf en klant aan content.



Over de tweedaagse  
Wat te verwachten op deze dag?  

Dag 1. 

• Een volledig overzicht van hoe een commercieel 
proces in elkaar zit qua route en hoe inhoud 
daarbinnen leidend is. 

• Inzicht in de aansluiting van inhoud, per fase in een 
commerciële route. 

• Inzicht in wanneer, waar en hoe een doelgroep besluit 
informatie in te winnen en hoe informatie daarop 
perfect kan aansluiten. 

• Duiding en achtergrond vanuit praktijkcases waarbij 
voorbeelden van diverse bedrijven worden 
geanalyseerd. 

• Gerichte oefeningen om zelf inhoud en ervaring te 
koppelen aan commercie en een commerciële route. 

 



Deze workshop kost € 995,- ex btw. 

Bij de workshop is inbegrepen: 

• Een intensieve cursusdag van 10:00 tot 17:00 uur 
• Koffie, thee, friandises  
• Lunch, fris en snacks 
• De belangrijkste highlights van de cursus als 

naslagwerk in PDF  

Groepskortingen en incompany- trainingen behoren tot de 
mogelijkheden.
 

Kosten

Locatie
Deze workshop vindt plaats in Amsterdam, op een zeer 
goed bereikbare locatie: 

Hotel STAYOKAY* 

Timorplein 21 

1094 CC Amsterdam 
*Individuele training vinden plaats op het kantoor van buro boumeester 

Goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. 

OV: Tram 14 of bus 22 vanaf Amsterdam Centraal Station.  

Raadpleeg de reisplanner voor de actuele reisinformatie. 



Meer weten of inschrijven voor deze masterclass? 

Inschrijven kan via de website van buro boumeester: 
klik hier of stuur een mail naar: info@buroboumeester.nl 

Op deze masterclass zijn Algemene Voorwaarden van 
toepassing, deze staan op de website. Aanmeldingen 
worden op volgorde van aanmelding behandeld. 

 

Contact & Inschrijven

http://www.buroboumeester.nl/content-supply-chain
mailto:info@buroboumeester.nl
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