WORKSHOPS
EXTRA ONDERSTEUNING FLOW ACADEMIES
Dit plan is een optionele aanvulling op het Flow Academies Programma. Ontstaan als
alternatief voor een geplande offline workshop die door de maatregelen niet door kon
gaan. Omdat wij denken dat het heel fijn is om in deze tijd met meer begeleiding te kunnen
werken aan jouw academie hebben wij besloten dit pakket cadeau te geven aan iedereen
die de komende maanden bij ons een academie bouwt.

Extra persoonlijke begeleiding
Voorafgaand aan de workshops beginnen we met een online intake via Zoom waarin wij heel
graag jouw plannen willen horen. Dit doen we in een kleine groep zodat er tijd is om individueel
met je mee te denken, maar je ook gelijk de andere deelnemers en hun plannen leert kennen.
Na afloop van de workshops, wanneer jij alles helemaal hebt ingericht zoals jij wilt, plannen wij een
individuele sessie waarin we alles even met je nalopen. Staat alles goed? En is jouw academie
klaar voor livegang? Fijn om dat nog even samen te controleren en jouw vragen te kunnen stellen!

4 Online Workshops
In plaats van 1 offline workshop zullen wij de extra begeleiding aanbieden via 4 kortere Online
Workshops en bijbehorende Q&A’s. Voor deze 4 workshops hebben wij een onderverdeling
gemaakt in 4 onderwerpen die wij zullen behandelen. Deze zijn:
Cursussen
Over het aanmaken van de verschillende cursuspagina’s en het aanbrengen van
structuur in jouw cursussen en lessen
Pagina’s
Over het aanmaken en aanpassen van de overige pagina’s, zoals de voorpagina & de
accountpagina.
Shop
Over het inrichten van jouw webwinkel, de koppeling met iDeal betalingen en het
aanmaken van de bijbehorende afrekenpagina’s
Koppelingen
Over het maken van de koppeling met jouw CRM (wij werken in de workshop met Active
Campaign / Mailblue) en alle opties die jou dat geeft binnen jouw academie
Op de workshop dagen geven wij van 10:00 tot 11:00 uur een demo van het onderwerp van die
dag. Hiervoor gebruiken wij Zoom en zullen wij ons scherm delen om alles stap voor stap te laten
zien. Tijdens deze Zoom en onze demonstratie kun je ons vragen stellen over jouw specifieke
situatie. Daarna ga je in jouw omgeving aan de slag met het uitvoeren van de stappen. De
opname van de Zoom kun je daar bij gebruiken, evenals de video’s in de academie. Uiteraard zijn
wij via de Facebook groep en ons support mailadres bereikbaar voor vragen.
© VirtualFlow - Flow Platform

Facebook Groep
Alhoewel wij niet van plan waren voor het Flow Academies traject een Facebook groep te
starten gaan wij hier voor de komende maanden een uitzondering in maken. Juist omdat wij
denken dat online met elkaar verbonden zijn en ook op die manier iets positiefs met elkaar
neerzetten heel fijn is in deze, voor veel toch chaotische, periode.
Wij openen de groep op maandag 30 maart 2020 en hij zal in ieder geval open blijven tot 1 juli
2020. In die periode kun je ons ook daar vragen stellen over jouw academie en het vormgeven
/ inrichten van jouw online aanbod.

Eigen Invulling
Gedurende de maanden april, mei en juni zullen wij meerdere workshops inplannen. Je mag
per onderwerp 1 keer aan een workshop dag deelnemen, maar dit hoeft niet aansluitend te
zijn.
Wil jij eerst met de lessen in de academie aan de slag, zodat je alles al een keer gezien hebt?
Prima! Wil je liever direct door ons meegenomen worden door de verschillende stappen en de
video’s in de academie alleen als naslag gebruiken? Ook helemaal goed!
Iedereen leert op zijn eigen manier en door de workshops flexibel te laten inplannen kan
iedereen haar eigen pad volgen.
Je kunt er dus ook voor kiezen nu al wel de workshops over de shop, de pagina’s en de
koppelingen te volgen en alleen die van de cursussen vooruit te schuiven, omdat je pas later
echt met jouw lessen aan de slag gaat. Alles mag. Als je de workshops maar voor 1 juli
gevolgd hebt. Na 1 juli vervalt jouw recht om bij een workshop aanwezig te mogen zijn.

Planning April 2020
Voor april hebben wij de volgende workshops ingepland:
Dinsdag 30 maart - Workshop Cursussen
Donderdag 2 april - Workshop Pagina’s
Dinsdag 7 april - Workshop Shop
Donderdag 9 april - Workshop Koppelingen

Dinsdag 14 april - Workshop Cursussen
Donderdag 16 april - Workshop Pagina’s
Dinsdag 21 april - Workshop Shop
Donderdag 23 april - Workshop Koppelingen

Halverwege april zullen wij de data voor de maand mei bekendmaken.
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