Crisiscommunicatie via Twitter
Sociale media zijn niet meer weg te
denken uit het dagelijks leven van velen.
Relevant of niet, iedereen deelt meningen,
situaties en whereabouts. Dus ook, of
misschien wel juist, als je bij een incident
betrokken raakt. Of je nu betrokkene of
voorbijganger bent, met je smartphone
deel je binnen de kortste keren je
ervaringen met de rest van de wereld.
Tijdens oefeningen in crisiscommunicatie
kan Twitter dan ook niet ontbreken. In de
training die we leidden voor een
netwerkbeheerder, bestookten we de
deelnemers niet alleen via pers en politiek
maar ook via omwonenden, klanten,
reizigers, voorbijgangers, actiegroepen en
politici via Twitter.
Hoe ga je om met Twitter bij het managen
van crisiscommunicatie? Wie tweet er
namens de organisatie? Hoeveel
(on)vrijheid geef je de twitteraar? En welke
informatie over de calamiteit kun je uit al
dat getwitter halen? Op al deze en andere
vragen geven we antwoord tijdens onze
praktijktraining crisiscommunicatie.
Samen met je team ook een training
crisiscommunicatie volgen? Vraag een
offerte aan. Meer lezen over onze training
crisiscommunicatie kan ook.

Tv-optreden? Laat je niet van de wijs brengen
Een tv-optreden met de camera's en
microfoons op je gericht. De een voelt zich
als een vis in het water, de ander zweet
peentjes. Voor beiden geldt: alleen met
een goede voorbereiding haal je het
maximale rendement uit zo'n optreden.
Behoefte aan een praktische, persoonlijke
'live' training, waardoor je een journalist
met vertrouwen tegemoet treedt? Wij leren
je haarscherp jouw kernboodschap over te
brengen en alert te reageren als de
interviewer je onder druk probeert te
zetten. Bovendien geven we je een set
praktische tips mee.
Wil je dat jouw tv-optreden ook vlekkeloos
verloopt en je verhaal beklijft bij het
kijkend publiek? Volg dan eens onze
mediatraining. Zeker weten dat je de
volgende keer voor de camera een
verbluffende indruk achterlaat!

Wij trainen ook op zaterdag en 's avonds
Soms is het lastig om doordeweeks vrij te
plannen voor een training. Bijvoorbeeld
omdat de bedrijfsvoering dat niet toelaat.
Of omdat het maar niet lukt de groep
tegelijkertijd bij elkaar te krijgen. Wij
hebben daar een oplossing voor. Bij De
Trainingstudio kun je ook 's avonds
terecht of op zaterdag. Bijkomend
voordeel: last van files heb je niet!
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