“Ik kan alle
ontwikkelingen
volgen op de website
en Twitterpagina
waardoor ik meer
geïnteresseerd raak
in het onderwerp”

“Ik krijg de
kans om kennis
op te doen over
onderwerpen waar
ik interesse
in heb”

“Ik word
betrokken bij
nieuwtjes van
Slash Creatives”

Uitnodiging
Seminar

“Ik krijg informatie
die aansluit op wat
ik wil weten en advies
die persoonlijk op
mij is gericht”

“Ik voel mij
belangrijk als
klant van
Slash Creatives”
Interactie
& advies
Consumptie
bonnen

Website
&
Twitterpagina

Aankondiging
in
nieuwsbrief

Nieuwe
experience
?

SLASH Seminar
(experience)

Enquête over
interesses

Bevestiging
deelname

“Ik werk
samen met
SLASH Creatives
om de diensten te
verbeteren”

“Ik word op
de hoogte
gehouden van
nieuwe
seminars”

“Ik ben
verzekerd van
een plaats bij
de seminar hierdoor
voelt de seminar
exclusief”

Programma

SLASHGroup

“De informatie
is nuttig voor mij
zodat ik voorbereid
ben tijdens de
seminar”

Evaluatie

“Ik vind het
belangrijk dat er
naar mijn mening
geluisterd wordt en
ik vertel de
experience door”

Website & Twitter promo
5 Juli

12 Juli

6 September
20 September

“Ik kom in contact
met andere klanten
en krijg de kans om
mijn mening te geven
en te discussïeren”

SLASHGroup
18 Oktober

28 Oktober

1 November

Toekomstige data

SLASH
SLASHCREATIVES.NL

UITNODIGING

SLASH
SLASHCREATIVES.NL

R

INA

SEM

Beste klant,

anooij

Chantal L

28 oktober 20

10

19:00 tot 22:00
Den Enghel

Bergen op Zoom
Kosten € 25 p.p

Op 28 oktober 2010 wordt er door SLASH
Creatives een seminar georganiseerd waar u als onze klant, bij
kunt zijn. We nodigen u dan ook van harte uit om de seminar
bij te wonen!

u heeft onlangs deelgenomen aan de seminar die georganiseerd is door
SLASH Creatives. Wij willen graag uw mening weten over de seminar zodat
wij in de toekomst de organisatie van seminars nog beter kunnen laten
verlopen. We stellen het daarom zeer op prijs als u deze evaluatie wilt
invullen en retourneren.
Bedankt namens SLASH Creatives!
Ik vond dit positief aan de seminar:

JA!

U schrijft zich hier in tot het deelnemen van de seminar die zal
plaatsvinden op 28 oktober 2010 om 19:00 in Bergen op Zoom.
Voor persoonlijk advies tijdens de seminar vinkt u het vakje
aan.

Tijdens de seminar zullen enkele websites van deelnemers
uitvoerig bekeken worden, kunt u mee discussieren en
persoonlijk advies in ontvangst nemen. Deelname kost €25,per persoon.

Dit zijn mijn negatieve punten:

Maar let op! Er zijn maar 40 plaatsen beschikbaar, dus wees er
snel bij!

Commentaar op de spreker:

Ik neem deel aan de seminar!

R

INA

SEM

Beste klant,

De seminar zal worden gegeven door Chantal Lanooij van
Bright Internet Concepts en zal u op de hoogte brengen van
website vindbaarheid in zoekmachines.

JA,
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier om uit te schrijven

Evaluatie

JA,

Ik wil graag persoonlijk
advies tijdens de seminar

Kies hier uw betaalmethode om uw deelname te bevestigen.

SLASH

Overige opmerkingen en vragen:
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier om uit te schrijven

SLASHCREATIVES.NL

