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Leer je boodschap 
goed over te brengen



In deze training leer hoe je er professioneel voor 
kunt zorgen, dat de pers op een goede manier 
over je merk of bedrijf schrijft. En dat heeft alles  
te maken met de manier waarop je de pers 
behandelt. Sommigen zien een journalist als een 
‘vijand’, want de pers is heel vaak kritisch.  Maar 
als je goed met een redactie omgaat, is er erg 
veel te bereiken!

Belangrijk hierbij is, dat je nieuws hebt dat 
interessant is voor de lezers van de betreffende 
media.  Want dat is namelijk het belang van de 
journalisten. En ook als die kritische journalist een 
keer met lastige vragen komt, dan behandel je 
hem met openheid en eerlijkheid. Want dat duurt 
niet alleen het langst, maar het levert je uiteindelijk 
geen windeieren op.

Je leert hoe belangrijk het is om de (vak)pers op 
regelmatige basis te informeren over je bedrijf, 
product of dienst. En hoeveel je daarmee kunt 
bereiken. Immers, als anderen wat over jouw merk 
of bedrijf zeggen, zeker als het (vak)media betreft, 
is de geloofwaardigheid bij de lezers ervan veel 
hoger, dan berichten van een bedrijf zelf. De training 
vindt plaats op basis van de SCOPE-methode. 

PR Training: de pers als 
je vriend. Leer omgaan 
met de pers en breng je 
boodschap goed over.

SCOPE staat voor:
Start - Bepaling van je doelen 
  en je planning
Commitment - Heldere afspraken maken 
  met alle betrokkenen
Ontwikkeling -  Het proces om nieuwe inzichten 
  en oplossingen te creëren
Propositie -  Denkrichtingen en oplossingen 
  selecteren, concreet maken 
  en toepassen 
Evaluatie -  De resultaten evalueren en 
  je nieuwe, volgende doelen 
  bepalen



Voor wie? 
Professionals die in hun communicatie nog weinig 
aandacht hebben voor free publicity. 

Wat leer je?
Na deze training weet je wat er 
nodig is om op goede, professionele 
wijze gebruik te maken van de 
zeggingskracht en geloofwaardig-
heid van de media voor jouw 
boodschap. Je kunt je verhaal zo 
brengen, dat het voor een journalist 
interessant is. Je weet wat de do’s 
en dont’s richting de media zijn.  

Wie geeft de training?
Coen Staal  heeft een passie voor goede verhalen. 
Als eigenaar/directeur van Evident PR is hij een 
van de geestelijke vaders van marketing-pr en 
beheerst deze unieke vorm van communicatie 
dan ook tot in de puntjes. Hij heeft een sterk gevoel 
voor de nieuwswaardigheid van producten en 
diensten, en weet hiermee dan ook toegevoegde 
waarde te creëren. Coen is pas tevreden als het 
eindresultaat perfect is - voor hemzelf, maar vooral 
voor de klant.



Managers voor Managers

A n d e r s  d e n k e n  B e t e r  d o e n

Het team van Pro-Scope heeft samen meer dan 
een eeuw ervaring als adviseurs en (interim-)
managers. Als trainers en coaches. Als creatieve 
strategen. Als inspiratoren. Als bouwers van merken, 
organisaties en teams. Als eyeopeners en 
aanjagers voor grote en kleine opdrachtgevers. 
Nationaal en internationaal.  

Op basis van hun gebundelde kennis hebben  
zij de SCOPE-methode ontwikkeld. De SCOPE- 
methode is een innovatieve, breed toepasbare 
denk- en werkwijze, die leidt tot snelle, inspirerende 
oplossingen op maat. 

Daarnaast hebben zij ook een aantal andere 
methoden ter beschikking. En omdat Pro-Scope 
gebruik maakt van een groot netwerk van 
specialisten, kan op bijna alle vraagstukken die 
organisaties nodig hebben om hun doelstellingen 
te behalen, de passende oplossing worden 
geboden.

Praktische informatie
Lengte: 1 dag
 09:30 – 17:00 uur.
Adres Molenstraat 34
 4201 CX Gorinchem. 

Prijs:  € 795,- p/p. inclusief lunch.

Data 2e halfjaar 2021: 
14 oktober - 18 november

Data 1e halfjaar 2022: 
17 februari - 12 mei
 

Schrijf je nu in op: 
www.proscope.nl/trainingen/prtraining of stuur 
een mail naar inschrijven@pro-scope.nl

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.



Maak kennis met de nieuwe 
SCOPE®-methode!
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