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baas over 
je merk met 
versdenkers

brand storytelling

7 - 3
11:30-12:30

Hoe doen merken dat toch? Steeds maar weer inspirerende content 
maken. In deze workshop leer je hoe je brand storytelling inzet om je 
merkverhaal te vertellen op socials en in campagnes. Daarmee bind je 
mensen aan je merk.

trendwatching9 - 3
15:00-16:00 Als professional en als merk wil je relevant blijven en inspelen op veran-

derend gedrag van je doelgroep. Dat doe je met Trendwatching. Je 
ontdekt hoe trends invloed kunnen hebben op je strategie, je aanbod en 
communicatie.

conceptontwikkeling8- 3
14:00-15:00 Bij conceptontwikkeling komen creativiteit en strategie samen. Maar 

wat is een goed concept en hoe bedenk je dat? Deze workshop laat zien 
hoe je visie vormt, wat een single minded proposition is en hoe je je 
concept uitrolt in communicatie.

positionering8- 3
15:30-16:30 Je hebt al een eigen merk of je wilt dat opstarten. Maar hoe geef je dat 

vorm? In deze workshop leer je waarom een scherpe positionering een 
voorwaarde is voor langdurend succes, waardoor je bij je doelgroep in 
het hoofd blijft hangen.

nudging & Guerrillamarketing

9 - 3
13:30-14:30

Je kent ze vast; die creatieve marketing uitingen op straat die je een 
glimlach bezorgen. Op een vrolijke manier beinvloedt Nudging gedrag. 
Daarboven op speel je je merk mer guerrillamarketing op een leuke 
manier in de kijker. 

zakelijk tekenen 10 - 3
10:30-11:00Visueel communiceren is waar je mee gaat kennismaken. Met simpele 

tekeningen verrijk je jouw presentatie of verslag. Je team of klant gaat je 
sneller en beter begrijpen. Het zelf tekenen gaat veel opleveren in jouw 
communicatie binnen en buiten je team.

copywriting10 - 3
13:00-14:00 Om je merk goed in de markt te zetten moet je tegenwoordig heel wat 

teksten schrijven. Blogs, columns, social media. Daarvoor moet je over 
creativiteit en improvisatietalent beschikken. In deze workshop leer je 
toveren met taal.

visuele communicatie10 - 3
14:30-15:30 Inspirerende fotografie, illustratie of video helpt je merk enorm. Want 

beeld is bepalend voor de indruk die je achterlaat. In deze workshop 
ontdek je hoe je de juste keuzes maakt uit al dat  online aanbod, of hoe 
je je eigen beeld laat maken. 

vlog en video9 - 3
11:00-12:00 Mensen raken snel geboeid door video’s en daarmee kan het publieks-

bereik vele malen groter zijn dan bij een foto.  In deze workshop leer je 
hoe je zelf met simpele middelen inspirerende video’s maakt. 

design thinking
11:30-12:30 Design thinking is een denk en doe methode die zich focust op je 

publiek. Je werkt gericht naar een oplossing van een vraagstuk, maar 
geeft ook ruimte aan experiment. Design thinking is systematischer dan 
brainstormen en een heel e�ectieve methode voor innovatie. 

11- 3

11 - 3
10:00-11:00

creative briefing
Werk je samen met in- en externe creatieven en producenten? Een goede 
creatieve briefing is dan een must. Versdenkers heeft een uitgebreid 
briefing format ontwikkeld, dat we graag met met jou delen. 

creatief brainstormen7- 3
10:00-11:00 Kan jouw (online) brainstorm e�ectiever of creatiever? Dan is deze 

workshop voor jou. Met leuke ideeen voor icebreakers en aandachtspun-
ten om je teamleden bij de les te houden. Zo levert jouw brainstorm 
stukken meer op. 
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overtuigen met storytelling 
De één heeft het van nature in zich, de ander lukt het met tools en hand-
vaten. Deze energieke workshop helpt je om goed te kijken naar 
waaróm je iets vertelt, welke inhoud er écht toe doet en hoe je het 
vertelt. Daarmee overtuig je je publiek.

11 - 3
13:00-14:00
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creative briefing

zakelijk tekenen

een paar coins gemist? Met het passpartout kijk je alles terug 
brandbaas viewback passpartout

Kun je toch niet bij de online workshop zijn en mis je daardoor je coin? Geen probleem. 
Met het viewback Passpartout kijk je voor €19,95 alle Brandbaas workshops online 
terug. Zo verzamel je toch je korting op een training.
Schrijf je in via www.versdenkers.nl/brandbaas en koop ook alvast je viewback 
passpartout.

baas over je merk met versdenkers
inspiratie & tools voor marketing en branding
Merken presteren beter als ze creatiever communiceren. Lef laten zien. En visie 
tonen. Dat zie je om je heen..merken die ècht tot de verbeelding spreken, doen dat 
met inspirerende communicatie. Omdat daar best veel vakkennis bij komt kijken is 
er nu Brandbaas. Een week lang gratis online workshops van Versdenkers. Want ook 
al ben je al een professional op jouw vakgebied, er valt nog zo veel te leren over het 
hele werkveld. En hoe al deze skills samenkomen in spot-on merkcommunicatie. 

notes & coins
duh!

brandbazen verzamelen coins
Versdenkers ontwikkelt creatief talent door training en coaching in strategische 
creativiteit. In ons atelier in hartje Rotterdam kun jij als marketingcommunicatie 
professional of creatief kiezen uit een divers aanbod aan vaktrainingen. Eigenlijk alles 
wat je als merk nodig hebt om je onderscheidend vermogen te vergroten. 
Bij elke Brandbaas workshop die je volgt verdien je een coin. Met 1 coin krijg je 5% 
korting op een Versdenkers training of coaching. Meer coins betekent dus stapelkor-
ting. 

Hoe meer coins, hoe meer korting je krijgt. Als je het 
maximale aantal coins haalt door alle workshops te 
volgen, en je hebt alle Brandbaas kennisquiz vragen 
goed, dan verdien je een korting van 65%*. 

Wil je meer leren na de workshops? 
Ze zijn allemaal te boeken als lezing, korte master-
class, incompany training of open inschrijving training. 

Dit geldt voor open inschrijving trainingen en coaching. 
Niet voor incompany trainingen.

versdenkers

www.versdenkers.nl

MEER COINS MEER KORTING
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