
HACKATHON WEBSITE SCAN:
VERSTERK DE ONLINE

POSITIE VAN JOUW BEDRIJF

Hogeschool Rotterdam, Kralingse Zoom 91, 3063 ND Rotterdam

 

KOSTELOOS

WOENSDAG29 MAARTDONDERDAG30 MAART

OPTIMALISEER JOUW WEBSITE
MET ADVIEZEN EN PRAKTISCHE TIPS VAN JOUW EIGEN TALENTENTEAM 

https://www.google.nl/maps/place/Kralingse+Zoom+91,+3063+ND+Rotterdam/@51.9153573,4.5254,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c433206f489a65:0x4042ff965f014c54!8m2!3d51.915354!4d4.5275887?hl=nl


Over Digiwerkplaats Rijnmond
Digiwerkplaats Rijnmond is er voor mkb-ers. We ondersteunen je  
op het gebied van online en social marketing, webontwikkeling, 
programmeren, privacy & security, cloud engineering én het digi- 
taliseren van administratieve bedrijfsprocessen. We werken met 
jong, toekomstgericht en creatief talent. Het zijn studenten van 
diverse niveaus en opleidingen die in teams samenwerken aan 
een opdracht voor jouw bedrijf. Ze maken een adviesrapport met  
praktische handvatten waar je direct mee aan de slag kan.

Website scan
Optimaliseer jouw website met praktische tips. Kosteloos. Jij hebt  
je eigen website waar je met trots jouw bedrijf in de spotlight zet.  
Maar is deze duidelijk voor de bezoeker? Heb je een ‘call to action’ 
en is de navigatie optimaal? Jouw talententeam analyseert je  
website en geeft praktische tips en aanbevelingen voor tevreden 
bezoekers én het stimuleren van aankopen. 



Je krijgt je eigen talententeam die jouw website onder  
de loep neemt. Jouw talententeam levert een advies- 
rapport op en geeft handige tips waar je gelijk mee  
aan de slag kunt. 

Wat levert het je op

   Een eigen talententeam van jong talent dat  
jouw website onder de loep neemt

   Een persoonlijk adviesrapport met praktische tips 
om direct mee aan de slag te gaan

   Met een intake zorgen we voor het verduidelijken 
van jouw online vraag en behoefte

   Netwerklunch met andere  
ondernemers

PROGRAMMA
Woensdag 29 maart

12.00 uur  Ontvangst met koffie / thee en lekkers

12.15 uur  Kennismaking en vragenronde met 
jouw talententeam

13.00 uur Afsluiting

Donderdag 30 maart

9.30 - 10.00 uur  Online of telefonisch beschikbaar  
voor jouw talententeam

11.00 - 13.00 uur  Pitch met advies en overhandiging  
adviesrapport van talententeam,  
gevolgd door netwerklunch.

BEPERKT

AANTAL 

PLAATSEN

VOL = VOL



Meer weten? 

Diana de Winter 
Relatiemanager mkb 
06 82968023 
diana.dewinter@itcampus.nl

Stefan Klink 
Relatiemanager mkb
06 20 16 25 89
stefan.klink@digiwerkplaatsrijnmond.nl

Digiwerkplaats Rijnmond wordt mogelijk maakt door IT Campus Rotterdam, Albeda, Zadkine, 
Techniek College Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, MKB Rotterdam, 
VNO NCW Rotterdam-Rijnmond, Rabobank, Gemeenten Rotterdam en Schiedam, Provincie 
Zuid-Holland en Ministerie EZK.  

www.digiwerkplaatsrijnmond.nl

Meld 
je aan!
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