
#LONG STORY SHORT

MODULE  1 :  BLOKKADES

"Wat zullen anderen denken?"
 

We bespreken de drempels en blokkades: waarom
voelt vloggen op stories zo spannend, kwetsbaar
en onwennig, en hoe leer je daar doorheen te
gaan?
 

Wat als anderen je raar vinden? Of je 'heel anders '

overkomt? Kan je 'zomaar opeens ' beginnen?

 

Met concrete tips , mindsethacks gaan we precies

leren formuleren waarom vloggen en stories maken

voor JOU van belang is . Weg met de camera-angst .

MODULE  2 :  INHOUD

 
"wat moet ik delen?" 
 

Deze module gaat helemaal over de content die je
kunt delen. Het is onzin dat je niet 'interessant'
genoeg bent. 
 

Ieder mens is interessant genoeg , je moet alleen leren

herkennen hoe je 'waarde ' toevoegt . En welke manieren er

allemaal zijn om dat te doen . 

 

Je leert de verschillende manieren van waarde toevoegen ,

herkennen wat je doelgroep nodig hebt en wat jij

specifiek kan brengen . Met veel voorbeelden van soorten

content .

MODULE  3 :  TECHNIEK

"Hoe doe je het precies?"
 

 Deze module gaat kort in op de technische kant : hoe

maak je stories? Welke hulpmiddelen kun je

gebruiken? Heb je een microfoon nodig en hoe

'bewerk ' je materiaal? 

 

Ik geef tips over apps en andere handige dingen om te

weten . En alvast goed om te weten : ik gebruik zelf

puur en alleen mijn telefoon . Niks ingewikkelds , zelfs

geen selfiestok . Dus je hebt ook niks anders nodig voor

de cursus dan een smartphone .

INHOUD  CURSUS

MODULE  4 :  FILMEN

"Wat kan ik dan laten zien?"
 

Deze module gaat dieper in op de specifieke
filmtechniek van stories maken. Hoe plan je alles in? 
 

Hoe leer je in 15 seconden een kernboodschap

overbrengen? Hoe werkt stories filmen eigenlijk? Waar

moet je kijken in de camera? 

Wat zijn goede filmtechnieken? Zijn er bepaalde dingen

die je absoluut niet moet doen , of juist wel? Hoe kom je

zo authentiek en natuurlijk over op camera? Hoeveel

stories moet je maken , en hoe leer je 'praten voor de

camera '?

 

 

 

MODULE  5 :  STORYTELLING
"Hoe zorg ik dat mensen geboeid blijven?"
 

Je kunt nog zo interessante of leuke inhoud hebben :

er zit een techniek achter de aandacht van mensen

vasthouden . Storytelling , spanning opbouwen ,

nieuwsgierig maken en prikkelen is wat je vandaag

allemaal leert . 

 

Mensen swipen supersnel weg : maar met de tips

van vandaag houd je ze net wat langer geboeid .

Deze module is speciaal voor iedereen met een eigen

bedrijf , merk of missie die je graag sterk wil uitdragen :

hoe doe je dat zonder dat het pusherig overkomt? 

 

Hoe vlecht je privé en zakelijk door elkaar? Kun je 'harde

sales ' doen op instagram , of moet je dat juist niet doen?

Ik leg vandaag alles uit over hoe ik mijn personal brand

op Instagram opbouw en hoe jij dat voor jezelf of je

bedrijven kunt doen . 

 

Het doel : jouw boodschap leren uitdragen met plezier . .

MODULE  6 :  JE  MERK


