
__
maandag 7 juli

10.30 -11.00
Help! Ik moet online, hoe start ik 
en waar moet ik rekening mee houden? (Deel 1) 
11.00 -11.30 
Hoe zorg ik dat mijn website/winkel vindbaar is voor de doelgroep (Deel 2) 
Lonneke Reitsma - online marketing en SEO specialist, 
Het Communicatielokaal

11.45 -12.30
Trends in kindermode en -design
Jan Agelink - forecaster fashion & design, Buro Jantrendman

12.45 -13.30
Visuals Are King (de kunst van iPhone-fotografie, tips & tricks)
Eef Ouwehand - fotograaf en marketing specialist

13.45 -14.30
Social Media voor winkeliers, een introductie
Diana van Ewijk & Dana Taberima, MamaMarketing 

14.45 -15.30
Kidstoday.nl, hoe werkt het en wat heeft een merk/retailer eraan?
Susan Stevens - marketing manager Sanoma Parenting
Chantal van der Meijs - site manager KidsToday.nl

please
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all le
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in dutch
LEZINGEN
PROGRAMMA
__
zondag 6 juli

11.00 -11.45  
Bloggers hebben macht, hoe bouw je een relatie met ze op?
Kirsten Jassies - social influence expert, justK

12.00 -12.45
Trends in kindermode en -design (met dank aan Bengels)
Jan Agelink - forecaster fashion & design, Buro Jantrendman 

13.00 -13.45
Hoe verleid je de moderne consument in je stenen winkel
Carin Frijters - auteur en oprichter van retailadviesbureau CF retail

14.00 -14.30
Help! Ik moet online, hoe start ik 
en waar moet ik rekening mee houden? (Deel 1) 
Lonneke Reitsma - online marketing en SEO specialist, 
Het Communicatielokaal

14.30 -15.15 
Visuals Are King (de kunst van iPhone-fotografie, tips & tricks)
Eef Ouwehand - fotograaf en marketing specialist,

15.30 -16.00
Hoe zorg ik dat mijn website/winkel vindbaar is voor de doelgroep (Deel 2) 
Lonneke Reitsma - online marketing en SEO specialist,
Het Communicatielokaal



LEZINGEN 
DE INHOUD
__
Bloggers hebben macht, hoe bouw je een relatie met ze op?
 - Kirsten Jassies
Als social influence expert weet Kirsten Jassies welke influencers de toppers zijn 
op Instagram, Pinterest, Youtube en blogs en hoe ze dat aanpakken. Ook weet 
ze hoe bedrijven ‘engagende’ content kunnen creëren en contact kunnen maken 
met de juiste ambassadeurs.
__
Trends in kindermode en -design (met dank aan Bengels) - Jan Agelink 
Presenteert zijn ‘shop of dreams’: “We leven als consumenten in een winkel 
vol met dromen en dat zien we terug in de (kinder)collecties. Veel fantasie in 
vorm, kleur en prints, die dit seizoen ook voor de jongens vol worden ingezet 
(nieuw!).” Verder aandacht voor de invloed van sportswear dat resulteert in een 
‘innovatieve urban vormgeving’.  Ook retailconcepten, kleurkaarten en lifestyle 
inspiratie komen in zijn presentatie aan bod.
__
Hoe verleid je de moderne consument in je stenen winkel - Carin Frijters 
“Aan de retailer de taak om slingers op te hangen.” Internet of niet, de winkel in 
het straatbeeld zal altijd blijven bestaan. Maar de spelregels veranderen wel in 
een rap tempo. De consument heeft hoge eisen en weinig tijd. Winkelen moet 
vooral relevant zijn en weer een feestje worden. Carin Frijters biedt retailers in 
haar boek Prikkel de Koopknop en haar presentatie inspiratie en inzicht in de 
laatste ontwikkelingen in retailland. Met veel praktische tips waarmee retailers 
direct zelf aan de slag kunnen. 
__
Visuals Are King (de kunst van iPhone-fotografie) - Eef Ouwehand
In de workshop iPhone fotografie leer je hoe je passend beeld kan vinden bij 
het onderwerp van je website, nieuwsbrief of blog. Je leert welke verschillende 
bestandsformaten er zijn en welke je moet gebruiken voor internet. Bovendien 
legt Eef uit hoe je een onderwerp zo goed mogelijk kan fotograferen en welke 
apps hierbij kunnen helpen.
__
Kidstoday.nl, hoe werkt het en wat heeft een merk/retailer eraan? 
- Susan Stevens & Chantal van der Meijs
Kidstoday is Sanoma’s online startpunt voor baby- en kinderkleding waar advies, 
inspiratie, gemak en sociaal shoppen samenkomen. De marketing-specialisten 
van mediabedrijf Sanoma vertellen over de trend in mediagebruik ‘van beleving 
naar meer resultaatgerichte communicatie’.  Van inspirerende voorbeelden naar 
de praktische aanpak van Kidstoday.

about

__
Deel 1: 
Help! Ik moet online, hoe start ik en waar moet ik rekening mee houden? 
Deel 2:
Hoe zorg ik dat mijn website/winkel vindbaar is voor de doelgroep 
- Lonneke Reitsma 

SEO, ook wel zoekmachine optimalisatie genoemd, beïnvloedt de vindbaarheid 
van een website of shop. Lonneke Reitsma vertelt u o.a. hoe u uw site zo goed 
mogelijk kunt inrichten, welke content relevant is en hoe uw website daardoor 
sneller en hoger in zoekresultaten naar boven komt. 
Lonneke Reitsma is Online marketeer en SEO zoekmachinemarketing 
consultant. Ze verdiende haar ‘online marketing’ sporen bij meerdere grote 
organisaties en werkt nu zelfstandig. www.hetcommunicatielokaal.nl
__
Social Media voor winkeliers, een introductie - Diana van Ewijk & Dana 
Taberima 
Waarom je nog niet te laat bent met social media. Facebook, Twitter, Pinterest, 
Instagram of Google+… Waar begin je? 

WORksHOPs 
TExTIELfAbRIqUE
__
Textielfabrique biedt simpele doe-het-zelf ontwerppakketten met biologische 
stoffen en garen die je uit kunt proberen op kleine fabriek.
 
11.00 -11.30 
Stof ontwerpen - Kom langs aan de stempeltafel en maak in een handomdraai 
je zelfontworpen etui of iPhone hoes.
 
13.00 -13.30 
Shibori Tye Dye - Experimenteer met de plantaardige verfpakketten en verf je 
eigen zakdoek van bio katoen.
 
15.00 -15.30 
Kleursoep - Experimenteer in het kleurlab en leer over natuurlijke verfstoffen.


