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Hi! Mijn naam is Wendy, eigenaar van Bureau
Snugger en Club Content. Inmiddels heb ik
ruim 15 jaar ervaring in marketing: het leukste
vak dat er is. Ik train ondernemers en
marketingteams op gebied van branding,
marketingstrategie, marketingpsychologie en
PR. In de afgelopen jaren werkte ik o.a. voor
Nefit, Batavus, de Politie, NOM, Competence
Factory, Provincie Groningen en RTV Noord.

In Club Content geef ik naast de creatieve
begeleiding ook een aantal masterclasses over
storytelling, marketingpsychologie en
branding. En met die nieuwe skills stijg jij ver
boven je concurrentie uit. Ik zie je graag in
Valencia!

Truus Grit

Wendy Oude Veldhuis
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Hola, ik ben Truus. Vanuit GRIT studio en Club
Content help ik ondernemers en hun teams bij
het creëren van waardevolle content voor hun
doelgroep(en). Ieder bedrijfsverhaal is uniek en
vaak begonnen met een grote dosis
enthousiasme. Maar hoe verpak je dit nu naar
beeld dat jouw klant doet kopen? Daar kom ik
aan bod. Zo heb ik al van exclusieve sieraden,
beton casco's, schedelsnijders (ja, je leest dit
goed) tot aan veilingen vermarkt. Telkens
vanuit een unieke strategie passend bij de
dienst of het product. 
Enthousiasme vertalen naar beeld en tekst
waar je klant niet omheen kan. Dat is wat ik
doe. Dat is wat ik noem de GRIT - factor. 



Woensdag 6 oktober: Aankomstdag
18.00 uur: Je wordt verwacht op vliegveld Valencia, onze bus vertrekt naar de villa (15min)

19.30 uur: Diner, in het huis staan de lekkere Spaanse hapjes voor je klaar

20.30 uur: Intake en kennismaking. We bespreken het programma en je doelen voor de workation

Altijd inspiratie voor jouw social media posts
Onderscheidend vermogen ten opzichte van je concurrent
Heel veel kennis over social media kanalen en strategieen
Te gekke foto's van jezelf die passen bij je branding
Een rijker netwerk en een stok achter de deur
Een fantastische ervaring waar je met heimwee op terugkijkt

Welkom bij Club Content, jouw workation in Valencia! 

Van 6 t/m 10 oktober 2021 nemen wij je mee op reis naar één van de mooiste steden in Spanje. Je
krijgt in die dagen heel veel kennis, ervaring én oplossingen aangereikt op gebied van social media en
content. Het worden intensieve, maar ontzettend leuke dagen waarbij jouw social strategie
glashelder wordt. Na deze workation in Valencia heb jij:

Facts & figures

Programma

Donderdag 7 oktober: De basis
08.30 Ontbijt

09.30 In de eerste workshop leer je alles over jouw Contentstrategie aan de hand van voorbeelden
en ervaringen. Daarna ga je alleen of samen met een buddy aan de slag met je doelen, kanalen,
doelgroepen. Ohja, en je maakt gelijk je eerste post om online te zetten!

12.30 Lekkere lunch

13.30 Tijd voor je branding! We werken aan jouw unieke positie in de markt. Je archetype,
merkwaarden, look & feel. In een handig strategisch stappenplan kom je razendsnel tot de kern en
weet jij welke haakjes je kunt gebruiken.

15.30 In de eerste sprint van vandaag ga je aan de slag met je eigen verhalen en het schrijven van
nieuwe posts voor jouw social media. Natuurlijk denken we met je mee en kun je de andere members
van Club Content inschakelen voor hulp.

17.30 Einde masterclasses en training

19.30 Diner in de stad
Aansluitend: Sfeervolle activiteit in Valencia... Club

Content



Vrijdag 8 oktober: Storytelling en beïnvloeden
08.30 Ontbijt

09.30 We starten met een masterclass Storytelling en Marketingpsychologie. Hoe schrijf je een
pakkend verhaal waar mensen zich verbonden mee voelen? Ook laten we je zien welke
beinvloedingstechnieken goed werken op de socials… De oefeningen kun je direct posten als je wilt!

12.30 Lekkere lunch

13.30 Tijd voor jezelf of je business. Blijf je in de villa en werk je stevig door aan je content? Of pak je
liever je laptop in en struin je even door de straten van Valencia? Het kan allemaal. Deze middag is
voor jezelf, zodat jij precíes kunt doen waar jij zin in hebt.

19.30 Barbecue in de villa
Aansluitend: Sparren, ideeen opdoen en gezelligheid onder het genot van een drankje

Zaterdag 9 oktober: Meters maken & brand fotoshoot
08.30 Ontbijt

09.30 De dag start met een fijne sprintsessie. We gaan meters maken, content schrijven, ideeën
bedenken, uitwerken en inplannen. Go go go!

12.30 Lekkere lunch

13.30 Welke tools zijn top en welke kun je beter overslaan? Een handig overzicht voor jou!

14.30 Er staat weer een sprintsessie op het menu óf je neemt even een break in de stad, 
it's up to you! Tijdens de sprintsessies van vandaag worden ook de fotoshoots gepland, 
want je gaat naar huis met een aantal toffe foto's van jezelf, die perfect passen bij jouw strategie.

19.30 Time for tapas in de stad!
Aansluitend: We proosten op een succesvolle workation in de stad Club
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Zondag 10 oktober
09.00 Ontbijt

Tijd om weer naar huis te gaan, mét honderden ideeën en jouw content helemaal ready voor de
komende drie maanden. Je kunt tot 11.00 uur in onze villa verblijven, daarna moeten we écht
afscheid nemen van onze mansion... Wij regelen het vervoer naar de stad of het vliegveld voor je.

Neem gerust nog een dagje de tijd om rond te dwalen (of fietsen!) in Valencia, Truus kan je de beste
plekken influisteren als inwoner van deze parel van een stad.



Wie regelt de vlucht naar Valencia?
Je mag zelf je vlucht regelen, dat geeft je namelijk ook de mogelijkheid om eerder te komen of later
weg te gaan. Misschien wil je de stad nog verder ontdekken, dat kan dan gewoon! We verwachten je
op 6 oktober om 18.00 uur op het vliegveld, zodat we vanuit daar gezamenlijk naar onze villa
kunnen.

Waar verblijven we?
We hebben een prachtige villa met zwembad en jacuzzi, net buiten de stad (10 minuten rijden vanaf
het centrum). Er zijn 8 slaapkamers, dus je hebt meer dan genoeg personal space om je even af te
zonderen als je dat wilt.

FAQ

Hoeveel mensen gaan er mee?
Er zijn maximaal 8 plekken beschikbaar voor deze editie van Club Content. Zo krijg je veel
persoonlijke aandacht en hulp op maat. Andere deelnemers zijn ondernemer of marketeer, net als jij.

Kan ik annuleren?
Als je annuleert vanwege persoonlijke omstandigheden, gelden de annuleringsvoorwaarden (zie de
algemene voorwaarden). Wanneer wij de reis moeten annuleren, ontvang jij het geld voor de
workation voor 100% retour (exclusief vliegticket).

Gaat de reis sowieso door?
Dat willen we natuurlijk wél graag, maar we zijn ook afhankelijk van de wet- en regelgeving omtrent
Corona én andere aanmeldingen. Wanneer voor vertrek tóch blijkt dat de reis niet door kan gaan,
ontvang jij natuurlijk je geld retour. We laten je dit uiterlijk op 30 september 2021 weten.
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http://bureausnugger.nl/algemene-voorwaarden


Hoeveel kosten komen er nog bij?
De workation is inclusief vervoer van luchthaven naar de villa. Ook inclusief ontbijt, lunch en diner.
De kosten die je nog maakt in de stad (bijv. voor drankjes) komen erbij, en misschien een taxiritje als
je naar de stad wilt. Al met al niet zoveel dus, Valencia is relatief goedkoop.

Moet ik meedoen aan het hele programma?
Dat is het meest praktisch, want dan krijg je álles mee over contentcreatie van A tot Z. Tussendoor
zijn er voldoende momenten om je terug te trekken, alleen te werken of de stad te verkennen. Die
momenten zijn opgenomen in het programma. We raden het dus zéker aan om overal bij te zijn, dat
werkt ook het lekkerst voor de rest van de groep.

FAQ

Kan ik later komen of eerder weggaan?
Dat zou de dynamiek in de groep erg verstoren, dus we hebben liever dat je erbij bent van begin tot
einde. We beloven dat het het waard is! Neem voor of na de workation gerust nog een dag de tijd om
Valencia te bezoeken!

Behandelen jullie alle social media kanalen?
De focus ligt op content maken voor LinkedIn, Instagram en Facebook, daar ligt onze expertise.
Maar je kunt de strategie ook doorzetten in andere marketingmiddelen, zoals offline media of
andere social kanalen.

Hoe is het weer in Valencia in oktober?
Pak je zonnebril en zonnebrandcreme maar in, want het is waarschijnlijk lekker weer tijdens deze
workation. Met 16 tot 25 graden is het sowieso beter dan die vieze miezerregen thuis...

Hoe kan ik me aanmelden?
Tof dat je mee gaat! Via deze link meld je je aan, na betaling is jouw spot direct 
gereserveerd en kun jij je gaan verheugen op deze heerlijke break in de herfst. Club
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https://bureausnugger.plugandpay.nl/checkout/club-content


Doen wat jij wilt, zonder mee te gaan in de
ratrace. Tijdens deze editie van Club Content
werk jij vanuit Valencia aan je business.

Je krijgt niet één, maar twee superervaren
trainers die je alles leren over strategie,
branding, psychologie, storytelling en tools.
Tussendoor spar je met andere ondernemers
en marketeers over de beste inzet van jouw
content op de socials.

Je leert andere mensen kennen en het wordt
een ervaring waar je nog maanden met plezier
op terugkijkt.

Als klap op de vuurpijl krijg jij je eigen branding
fotoshoot én content voor minimaal 3
maanden mee naar huis. Zo kun je een héle tijd
vooruit zonder stress.

Onbetaalbaar zou je zeggen. Maar je investeert
geen duizenden euro's, het is een fractie ervan.

We zien je graag in Valencia...

Ciao!
Truus & Wendy

Werken in de zon
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