
Zutphen, 4 oktober 2012

Social Live over leven met Social Media

De creatieve coöperatie Coopkracht organiseert op 24 oktober 2012 in de Buitensociëteit 
van de Zutphense Hanzehof een levendig evenement voor iedereen die met Social Media 
te maken heeft: Social Live. 

Social Media: een bekend begrip. Maar wat kun je er als bedrijf, school, vereniging en jongere nu  
allemaal mee? En wat zijn de omgangsvormen? Om een antwoord te vinden op dit soort vragen, 
organiseert Coopkracht samen met een aantal sponsors, waaronder de Rabobank, Social Live. 
Ondernemers, leraren, scholieren, ouders en verenigingsleden kunnen van 13.00 tot 17.00 uur op 
een interactieve manier kennis opdoen én kennis delen. 

Programma
Het programma van Social Live heeft een inspirerende start. Wetenschappelijk onderzoeker Linda 
Duits, onder andere bekend van haar optreden bij Pauw & Witteman en haar blogs over populaire 
cultuur, geeft haar prikkelende visie op ons online leven. Vervolgens gaan de Social 
Mediadeskundigen van Coopkracht dieper in op de werking van Social Media, waarna het de beurt 
is aan de deelnemers zelf.

Game, goed gesprek & platform
Aan tafels van tien gaan deelnemers uit verschillende groepen met elkaar in gesprek. Dit gebeurt 
aan de hand van een setje vragen en een online game. Samen proberen de gesprekspartners 
antwoorden te formuleren op vragen als 'Welke taal spreken jongeren en hoe vind ik aansluiting bij 
hen om mijn product te vermarkten' en 'Heb ik grip op wat er op Facebook, Twitter en andere 
Social Media over mijzelf, mijn kind, school of mijn vereniging wordt gezegd?'. 
Met Social Live biedt Coopkracht iedereen, van jongere tot ondernemer en van leerkracht tot 
verenigingslid, een informeel platform waarop ze elkaars omgang met Social Media beter kunnen 
leren kennen. 'Het mooiste is natuurlijk als uit deze ontmoeting weer nieuwe initiatieven 
voortvloeien. Bijvoorbeeld dat ze elkaar helpen bij het opzetten van een profiel of het invullen van 
een stageplek', zegt Social Media marketeer en Coopkrachtlid Olga Kruidhof. 

Meer informatie
Belangstellenden kunnen zich voor Social Live opgeven via www.sociallive.nu. Daar is ook meer 
informatie te vinden over groepskortingen en sponsorschap.

Over Coopkracht
De creatieve coöperatie Coopkracht in Zutphen bundelt de krachten van creatieve zelfstandig  
ondernemers. Van grafisch ontwerpers, tekstschrijvers, webbouwers en –ontwerpers tot web 2.0  
adviseurs, video-editors, fotografen en industrieel ontwerpers. Coopkracht staat voor  
specialistische deskundigheid en creatieve denkkracht. Samen versterken de leden projecten,  
processen en concrete producten. Van website tot online bedrijfsvoering, van tekentafel tot  
eindproduct, van één workshop tot volledige sociale media-integratie, van flyercampagne tot online  
strategie. 

Noot voor de redactie:
Heeft u vragen over het evenement Social Live? Neem dan contact op met Pieter Verhage: 
06 – 13 5656 77, Pieter@coopkracht.net.
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