Een briljant
idee kan in
één dag op
je bureau
liggen.

‘Hoe inspireer ik ‘Hoe leg ik de
mijn team?’
link tussen
print en web?’
> Iedere communicatievraag krijgt bij ons een
gezonde voedingsbodem.

> Knoop al je communicatiekanalen
aan elkaar en zeg het voort.

‘Wat kan mijn
bedrijf met
Twitter en
Facebook?’
> Veel meer dan je denkt,
in minder tijd.

Uitwerken naar een
complete campagne
kan altijd nog.
L5 biedt je drie
communicatieversnellers aan om in
korte tijd tot resultaat
te komen.
Volg ons op Twitter en
Facebook en schrijf je in
voor de nieuwsbrief!
www.L5.nl
@L5_communicatie
www.facebook.com/L5communicatie
L5 communicatie + design
2e IJzerstraat 2
3024 CX Rotterdam

010 – 477 82 00
info@L5.nl

Lunch for the Brain

Workshop Mediamix

L5 on Demand

Tussen drukke agenda’s door en op een
ontspannen moment kunnen we dieper ingaan op cases uit het sterk veranderende
landschap van marketing en communicatie. Over het intern organiseren van social
media bijvoorbeeld, of over de inzet van
Facebookacties in de mediamix. Wat is de
juiste merkstrategie en hoe ontwikkel je
een slimme website? Vraag het ons!

Veel organisaties hikken aan tegen de
vlucht van social media. Medewerkers
Twitteren en Facebooken wel, maar er is
nog geen beleid op ontwikkeld. Hoe moet
het dan wel? In een inspirerende workshop nemen we alle voors- en tegens met
je door en maken we direct een start met
een gezond social media beleid. Mét de
juiste tone of voice. Wat houdt je tegen?

Huur een L5’er op locatie, voor ondersteuning bij een pittige klus of om het
communicatieteam (tijdelijk) aan te
vullen. Voor een halve dag of langere tijd,
meerdere disciplines mogelijk! Ook het bijhouden van social media accounts is voor
ons gesneden koek, met een originele
insteek en doelgroepgerichte redactie. Bel
vandaag nog!

Lees meer over Lunch for the Brain op
www.l5.nl/lunch_for_the_brain

Lees meer over Mediamix op
www.l5.nl/aanpak/detail/Mediamix

Lees meer over L5 on demand op
www.l5.nl/actueel/detail/l5-on-demand

