
 
 

De Creative 
In-Company Course 

 
 
 

                                              



 
Bedrijven kunnen en moeten innoveren om te overleven.  
De werknemers leren hun enorme potentie in dienst te stellen van 
hun Merk/Bedrijf. Ze leren dat hun verantwoordelijkheid meer 
inhoud krijgt als ze zelf en in teamverband een creatieve prestatie 
voor hun Merk/Bedrijf leveren.  
De Creative Company Course is een Incompany WorkShop die 
gaat over het in stelling brengen van mensen hun enorme 
creatieve potentie en zo uw Bedrijf/Merk meer waard en 
succesvol te maken.. 
De WorkShop beslaat 4 dagdelen en een vervolgtraject om de 
geleerde inzichten niet weg te laten vloeien en de organisatie in 
zijn totaliteit enthousiast en lenig te houden over de geleverde 
ideeën en prestaties.  
13-08 zorgt ook voor een interne review van ideeën en concepten 
in het kader van de Merk Strategie. 
De Creative In Company Course maakt Bedrijven, Merken en 
Mensen creatiever en succesvoller. 
 
ESSENTIE OPLEIDING 
Het doorgronden van de hedendaagse Consumens, wat hem en 
haar drijft en waar de raakvlakken liggen tussen Merk en Mens. 
Van daaruit  het ontwikkelen van creatieve concept- 
aanknopingspunten voor merken en commerciële oplossingen 
voor Merk en Mens. 
 
DOELGROEP 
De Creatieve Incompany WorkShop is effectief voor Creatieven 
en Strategen van Reclame en Communicatiebureaus en Digital 
Communication Agencys, Pr Bureau's, 
Marketing/Communicatiemanagers van merken en Bedrijven, 
freelance Creatieven en Strategen. 
 

                                                                                                 



DOCENTEN 
Cursusleider: Joop de Boers 13-08 Creative Concepts  
en andere professionals uit ons vak.  contact@13-08.nl 
 
InCompany 
2 of 4 Dagdelen of tijdsduur naar gelang de Briefing van het bedrijf 
                                                                                                
DATA 
Neem voor data en meer informatie contact op met Joop de 
Boers. contact@13-08.nl 
 
LOCATIE 
citizenM Prinses Irenestraat Amsterdam of bedrijfslocatie. 

KOSTEN 
 € Op basis van Briefing of tijdsduur naar gelang briefing in overleg 
met opdrachtgever.  
Max. 8 Deelnemers 
Neem voor de mogelijkheden contact op met 13-08   
contact@13-08.nl  
 
INSCHRIJVEN  
Je kunt je inschrijven via het sturen van een mail. contact@13-08.nl 
 
VOOR MEER INFORMATIE 
Joop de Boers 
0654678905  contact@13-08.nl 
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