
Dé nummer 1
trainingssoftware voor
online media simulatie



Stel, er is sprake van een incident rondom jouw organisatie. De online media hebben het snel
opgepikt en via diverse social media kanalen druppelen de eerste foto’s en reacties al binnen.
Weten jouw communicatiespecialisten hoe ze nu moet handelen? En wat zou het voor jouw
organisatie kunnen betekenen wanneer zij niet op de juiste manier gaat handelen? Kortom, zijn zij
hier eigenlijk wel goed op voorbereid?

Voor jouw organisatie is het van belang om op de juiste wijze met deze situaties om te gaan. TOM
(Trainer Online Media) kan je – als nummer 1 trainingssoftware van Nederland – hier perfect bij
helpen. TOM is een simulatie tool waarin gebruikers op een levensechte wijze leren omgaan met
(negatieve) berichtgeving.

DIT IS TOM

ZO WERKT HET
Onder het motto ‘voorkomen is
beter dan genezen’ hebben wij TOM
ontwikkeld. TOM is simulatie
software waarmee gebruikers
middels fictieve berichten op
bekende nieuwssites & social media
de druk van buitenaf gaan ervaren.

Creëer bijvoorbeeld een golf tweets
over één bepaald onderwerp of
plaats een scherp artikel op De
Telegraaf en dwing deelnemers tot
actie en reactie!  

Onze trainingen worden als
‘uitdagend’ en ‘waarheidsgetrouw’ ervaren.



Met TOM leren gebruikers een goed beeld te krijgen van de druk die kan ontstaan, hoe ze het
beste kunnen handelen in dergelijke situaties en op welke wijze online media het beste
ingezet kan worden voor jouw organisatie. Zo weet je zeker dat jouw team bij een incident
juist gaat handelen!

WAAROM

Onze software wordt dagelijks gebruikt door trainingsbureaus, specialisten in mediatraining,
webcare en crisiscommunicatie én organisaties met een eigen afdeling klantenservice,
communicatie of webcare. TOM biedt enorm voordelen voor trainers en deelnemers
van de training.

VOOR WIE

TOM integreert met



Jaarlijks: €4500,- (onbeperkt gebruik)
Eenmalig: €525,-

TOM kan per jaar of eenmalig worden ingezet.

Om de omgeving in te richten voeren wij een pakket van eenmalige werkzaamheden
uit. Dit is een investering van €750,-.

Eenvoudig in gebruik
Weinig arbeidsintensief voor het opzetten van trainingen
Perfect verlengstuk voor trainers bij communicatietrainingen
Trainingen worden als ‘uitdagend’ en ‘waarheidsgetrouw’ ervaren
De software draait binnen een beveiligde omgeving
TOM kent een database van 35+ relevante nieuwsbronnen en social
media die altijd up to date is
Koppeling met OBI4wan (informeer hiervoor naar de mogelijkheden)

Trainer Online Media (TOM) is een product van ConnectTools. ConnectTools
ontwikkelt innovatieve tools, die voor de crisisbranche en andere branches inzetbaar
zijn. Dankzij een in-house ontwikkelafdeling zetten wij wensen snel om in handige
functionaliteiten. Ons uitgangspunt: laagdrempelige oplossingen die
doen wat ze moeten doen. www.connect-tools.nl

VOORDELEN

TARIEVEN

OVER ONS

Vraag een gratis
demo aan via:

085 130 5611 

info@traineronlinemedia.com


