Cursussen in digitale marketing:
Cursussen in digitale marketingstrategieën:
Wil je een digitaal marketinggenie worden? Verspil dus geen tijd en doe mee met de digitale
marketingcursussen met Wise Help. We bieden digitale marketingcursussen aan in verschillende
digitale marketingstrategieën: Digitale marketing cursussen in: e-mailmarketing, bloggen, beheer
van sociale media, basisprincipes van online marketing, contentmarketing, zoekmachinemarketing
en motor- of zoekoptimalisatie.

Cursusaanbod:

Digitale marketing cursussen in: e-mailmarketing, bloggen, beheer van sociale
media,
basisprincipes
van
online
marketing,
contentmarketing,
zoekmachinemarketing en motor- of zoekoptimalisatie.

Modaliteteit

Looptijd

Taal

Kosten

Intensive online

5 lessen van 2,5 uur
elke dag van de week

Engels / Spaans /
Frans / Nederlands

€69,-

Intensive face-to-face
cursus

5 lessen van 2,5 uur
elke dag van de week

Engels / Spaans /
Frans / Nederlands

€250,-

Utgebreide online

15 lessen van 1,5 uur
1 keer per week

Engels / Spaans /
Frans / Nederlands

€89,-

Utgebreide face-to-face
cursus

15 lessen van 1,5 uur
1 keer per week

Engels / Spaans /
Frans / Nederlands

€450,-
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Bijkomende kosten:
Bijkomende kosten:
* Voor alle cursussen betaalt u eenmalig € 25,00 administratiekosten
*Voor alle cursussen in Spaans, Frans of Nederlands geldt een toeslag van € 55,00 per
cursus voor intensieve cursussen en een toeslag van € 75,00 per cursus voor uitgebreide
cursussen.

Ben je geïnteresseerd in de cursus?

Voor meer informatie over de cursussen kunt u een e-mail sturen naar info@wisehelp.nl met

uw vragen of opmerkingen. Als je de cursus wilt volgen, download dan dit document en vul het
onderdeel 'Aanmelden voor de cursus' in met je persoonlijke gegevens. Stuur het na voltooiing
naar info@wisehelp.nl

Cursus benodigd heden:
1. Voor alle online lessen dient de student te beschikken over een computer en toegang
tot internet om de les goed te kunnen volgen.
2. Voor alle face-to-face lessen dient de student te beschikken over een computer en
toegang tot internet om de les goed te kunnen volgen.
3. Alle studenten dienen voldoende kennis te hebben van zowel informatica/
computervaardigheden als digitale geletterdheid om de les goed te kunnen volgen.

Inschrijfformulierofn naar de cursus:
U vindt het inschrijfformulier voor onze cursus. Vul a.u.b. uw persoonsgegevens in bij het
onderdeel 'Aanmeldformulier voor onze cursus' en geef aan welke cursus digitale marketing u
wilt volgen, de modaliteit en/of de voorkeurstaal, indien van toepassing (indien deze anders is
dan Engels). Zodra u dit document / formulier invult en terugstuurt naar Wise Help, stemt u
ermee in deel te nemen aan de lessen en dienovereenkomstig door te gaan met de betaling
van de cursus.
Alle cursussen dienen 100% vooruit betaald te worden. Alle cursussen en trainingen zijn
vrijgesteld van btw (belastingen). Na het invullen en verzenden van dit formulier heb je 14
dagen bedenktijd waarin je je deelname aan de cursus, indien gewenst, kosteloos kunt
annuleren (het cursusgeld en eventuele bijkomende kosten worden terugbetaald in zijn geheel).
Als je je inschrijving na de 14 dagen bedenktijd wilt annuleren, wordt een deel van de cursus
in rekening gebracht (slechts de helft wordt gerestitueerd of 50% gefactureerd). Lees voor meer
informatie onze algemene voorwaarden. Als u hulp nodig heeft bij het invullen van dit formulier,
inclusief vertaling, neem dan contact met ons op.
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Inschrijfformulier:
Sectie 1: Student gegevens
Achternamen:
Wettelijke achternaam op de
geboorteakte:
(als deze anders is dan de vorige)

1e naam: (Voornaam)
(tweede
2e naam: naam)
Verjaardagsdatum:
Seks: (type M of F of TG)
Woonadres van de student (Straat)

masculine:

Vrouwelijk

Derde geslacht:
Postcode:

Woonadres student:
Stad en land:

Sectie 2: Informatie van de cursus digitale
g
Cursus naam:
- Cursus e-mailmarketing
- Cursus bloggen
- Cursus Social Media Marketing
- SEO marketing cursus
- SEM marketing cursus
- Basiscursus marketing
- Cursus contentmarketing
Wil je de cursus in het Engels of in een
andere taal leren?
(Spaans, Frans of Nederlands)

Niet alleen Engels
Ja, anders - specificeer:

Cursusmodaliteit:
-

Intensieve online cursus
Intensieve face-to-face cursus

-

Uitgebreide face-to-face cursus

Uitgebreide online cursus
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