
Sales & marketing

Social media consultant | avondopleiding | € 965 | 1 jaar | Antwerpen en Leuven
Marketing- en eventmanager | voltijdse dagopleiding | € 1595 | 1 jaar | Antwerpen

Eventmanager | avondopleiding | € 840 | 1 jaar | Antwerpen

“Ik volgde eerst de opleiding Social media consultant bij 
Syntra, vervolgens Marketing & sales. Ik koos bewust voor 

langere opleidingen om een uitgebreide kennis te 
verwerven. Het voordeel bij Syntra zijn de docenten die in 

het vak staan en hun bedrijfservaring naar de klas 
brengen. Het is heel fijn om dingen te leren die bij de 
praktijk aanleunen. Zo is de tijd die je in een opleiding 

investeert meteen voelbaar in je job.” 

Kevin Van Cutsem, 
Social media consultant en Marketing 



   SALES & MARKETING

Digital marketeer
Verwerf een stevige digitale basis in onze jaaropleiding. 
Digitale experten maken jou wegwijs in strategie, content, 
socials, seo, sea …  We bieden ook een korte training 
digitale marketing van 10 sessies aan waarbij je zelf een 
digitaal marketingplan opstelt. 

Accountmanager
Wij stomen jou klaar tot sales professional met modules 
rond prospectie, accountmanagement, marktonderzoek, 
salestechnieken. De voltijdse dagopleiding omvat een 
stevige brok praktijkleren met bedrijfsbezoeken, 
gastcolleges en een uitgebreide stage.

Behaal je Google certificaat
Onze Google Ads en Google Analytics trainingen van 8 
sessies komen in aanmerking voor het Vlaams Opleidings-
verlof. Tijdens deze trainingen leer je alle ins en outs van 
Ads of Analytics en ben je klaar om je Google Certification 
te behalen.



SALES & MARKETING 

DIGITALE MARKETING
Social media consultant A/L

MARKETING
Digital marketeer  NIEUW   VDO A
Eventmanager  NIEUW A
Marketing- en eventmanager  VDO A

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

DIGITALE MARKETING
Adverteren op LinkedIn: praktijkopleiding  NIEUW A
Adverteren op TikTok  NIEUW A
Basisopleiding digitale marketing A/L
Contentplanning voor social media A
E-marketing: overzicht van digitale marketing kanalen op één dag voor starters A
E-marketing: werk een digitaal marketingplan uit op één dag  NIEUW A
Facebookmarketing: nog steeds een aantrekkelijk marketingkanaal! A/L
Instagram voor professionals A/L/M
Nieuwe klanten via LinkedIn A
Podcasts voor professionals A
Succesvol posten op social media A/L
Videomarketing A
Werken met Facebook Business Manager A
YouTube als marketingkanaal A

MARKETING
Basisopleiding marketing A
Storytelling A/L

SALES
Close the deal: hoe sluit je een verkoopgesprek succesvol af? A
Efficiënt prospecteren A
Masterclass sales A/L
Onderhandelingstechnieken A

Professionele bijscholingen Campus

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

VDO   Voltijdse dagopleiding
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de ou-
ders voor kinderbijslag en fiscaliteit

Surf naar syntra-ab.be voor: 
- inhoud van het programma, lesmomenten, 

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en 

boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of 

instapproeven
- getuigenissen van cursisten en docenten
- informatie over kortingen en premies

SALES
Accountmanager  NIEUW A
Accountmanager  NIEUW   VDO A
Sales assistant  NIEUW   VDO A
Sales manager  NIEUW L

BIZZ

Wist je al dat we ook een programmatie 
op maat kunnen uitwerken voor bedrijven?
Check syntra-bizz.be voor meer informatie.

http://www.syntra-bizz.be
http://www.syntra-ab.be

