
Dinsdag 4 oktober 2022
Webinar Persuasieve technologie

Wat is het geheim van persuasieve communicatie? Welke psychologische technieken kun je inzetten

om aandacht te grijpen, deze vast te houden en te overtuigen? We nemen samen een kijkje in het

brein en ontdekken welke ingrediënten onmisbaar zijn om jouw doelgroep in actie te laten komen.

Je krijgt in dit webinar antwoord op vragen als: Wat is persuasieve technologie en welke

ontwikkelingen zien we op korte termijn? Hoe kun je innovatieve onderzoeksmethoden als Eye

Tracking en EEG inzetten om je communicatie naar een hoger level te tillen en in te spelen op het

onbewuste brein van de consument?

Meld je direct aan

Spreker
Diede Vendrig. Diede is gedragspsycholoog en Persuasion Professional bij onderzoeksinstituut

Unravel Research. Ze specialiseerde zich, na haar studie Sociale en Organisatiepsychologie aan

Universiteit van Utrecht, in neuromarketing en gedragsbeïnvloeding. Daarnaast geeft ze trainingen

over 'De psychologie van copywriting' en 'Nudging.'

https://www.formdesk.com/nuv/techupdate_persuasief
https://www.linkedin.com/in/diede-vendrig/


Programma

09.00 - 09.30 uur - Wat is het geheim van persuasieve communicatie? Diede laat, aan de hand van

een aantal voorbeelden zien, welke psychologische technieken ingezet worden om aandacht te

grijpen, deze vast te houden en te overtuigen.

09.30 - 10.00 - (Optioneel) Q&A. Je kunt vragen aan Diede stellen.

Je ontvangt achteraf toegang tot de filmopname en Diede’s selectie van beste artikelen, video’s of

podcasts over het onderwerp.

Praktische informatie

Voor wie?

Voor iedereen die bij wil blijven op het gebied van technologische ontwikkelingen in media- en

uitgeefland. Geen voorkennis nodig.

Wanneer?

Dinsdag 4 oktober 2022, 09.00 - 10.00 uur.

Waar?

Online webinar. Link naar deze bijeenkomst volgt.

Kosten (ex btw)?*

Gratis toegankelijk voor voor leden van MMA

Los ticket voor leden van MEVW, GAU en NDP Nieuwsmedia: € 49,-

Los ticket voor niet-leden: € 79,-

Smaakt dit naar meer? Maak gebruik van de najaarsaanbieding voor leden van MMA, MEVW, GAU

en NDP Nieuwsmedia. Betaal slechts 75,- euro p.p. voor maar liefst 5 Tech Updates in plaats van

245,- euro. De aanbieding gaat in vanaf 2 november. Aanmelden voor deze aanbieding kan hier.

Najaarstarief voor niet-leden: € 199,- p.p.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met projectmedewerker Kim Gerrits via

k.gerrits@mediafederatie.nl

*Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Na inschrijving ontvang je van ons een factuur. Tarieven zijn excl. btw.

https://www.formdesk.com/nuv/najaarsaanbiedingTU
mailto:k.gerrits@mediafederatie.nl
https://www.formdesk.com/nuv/techupdate_persuasief


Het abonnement is op persoonsnaam en geeft recht op 10 Tech Updates. De afname van een los

ticket is op persoonsnaam en geeft recht op 1 Tech Update.

We hanteren een No Refund beleid: de afname van het abonnement of los ticket wordt als definitief

beschouwd. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn om deel te nemen, dan kun je altijd een collega

jouw plaats in laten nemen. Bij afmeldingen of No Shows kunnen we helaas geen (deel van) het

abonnementsgeld of de losse ticket-gelden retourneren, want we bieden een filmopname op een

besloten Vimeo-kanaal. Bij uitdiensttreding mag het abonnement of het ticket worden doorgegeven

aan een collega. Door je aan te melden, accepteer je deze annuleringsvoorwaarden.

Freelancers en zzp'ers komen niet in aanmerking voor kortingen en subsidies die wij (een deel van)

onze leden bieden.

Voor werkgevers zijn deze zakelijke scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Voor particulieren zijn

scholingskosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Daarbij geldt een drempelbedrag van €
250,-.


