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Waarom  
Venticare
Als grootste Acute Zorgplatform van Nederland kan 

Venticare gegarandeerd iets voor je organisatie 

betekenen. In deze mediakit hebben we de 

mogelijkheden en voordelen van adverteren op ons 

platform voor je op een rij gezet. Maak kennis met de 

Venticare-community en onze succesvolle kanalen. 

Ontdek wat wij doen om je campagnes te laten scoren. 

Door de verschillende producten behoort Venticare 

inmiddels tot de grootste kennisoverdrager binnen de 

branche. Onze doelgroep bestaat uit professionals die 

binnen de Acute Zorg werkzaam zijn. 

Venticare onderscheidt zich van andere organisaties door 

haar kwalitatieve benadering van het Acute Zorg vak met 

een team van ervaren professionals.  
* Alle informatie in deze mediakit is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, 

vergissingen en marktontwikkelingen. 



V e n t i c a r e  M a g a z i n e

V e n t i c a r e . n l

V e n t i c a r e  L i v e

Dagelijks posten we inspirerende content via onze sociale media 

kanalen. We hebben enthousiaste volgers op Facebook, Instagram, 

Twitter, LinkedIn en onze digitale nieuwsbrieven

Kom in contact  
met de doelgroep
Een relatie opbouwen met de doelgroep start met 

aanwezig zijn op het moment dat zij zoeken naar 

antwoorden, inspiratie en producten of diensten 

rondom de Acute Zorg. Daarom is relevante content 

essentieel. Er zijn vier verschillende manieren om de 

Acute Zorg professional te bereiken via Venticare.  

S o c i a l  m e d i a

Een keer per jaar organiseren wij Venticare Live, een tweedaags event, 

waar elk jaar verschillende presentaties, competities en inspiratie-

workshops worden verzorgd

Een online kennisplatform waarin we 365 dagen per jaar in contact 

staan met de doelgroep

Zes keer per jaar wordt Venticare Magazine uitgegeven



Doelgroep Venticare

De doelgroep van Venticare bestaat uit zorgmedewerkers uit de Keten van de Acute 

Zorg (intra- en extramuraal).  

Het zijn met name, gespecialiseerde verpleegkundigen, Verpleegkundig Specialisten, 

Bachelor Medische Hulpverleners, Nurse Practitioners, artsen en specialisten die 

werkzaam zijn op bijvoorbeeld Ambulance, Spoedeisende Hulp, Intensive Care, 

Medium Care, Acute Opname afdeling, Hartbewaking / Cardiologie, Kinder IC (PICU) 

en Neonatale IC (NICU) 

De product specifieke doelgroepen staan per onderdeel uitgewerkt verderop in dit 

document. 



Venticare  
Magazine



Venticare Magazine
Venticare Magazine is hét vakbad voor de Acute Zorg

Venticare Magazine (VM) is hét podium voor professionals in de Acute Zorg. Een 

vaktijdschrift voor iedereen die een passie heeft voor Acute Zorg, dat evidence based 

gebaseerd is. VM zit bovenop het nieuws door een scherpe redactie, die zich 

onderscheid doordat zij bestaat uit professionele journalisten die daarnaast midden 

in de dagelijkse praktijk van de Acute Zorg staan. Daarnaast is VM elke keer weer leuk 

en inspirerend om te lezen, want de redactie gaat ook op pad. Op stap om reportages 

te maken vanuit díe situaties waar de Acute Zorg daadwerkelijk plaatsvindt. 

VM brengt met iedere uitgave een uitgebalanceerde mix van informatie, opinie, 

discussie, educatie en achtergrondinformatie. Het is toonaangevend, praktisch en 

enthousiasmerend. Met herkenbare situaties, die heel dicht bij de zorg uit de 

dagelijkse praktijk staat. VM overbrugt de hele keten van Acute Zorg, niet alleen met 

harde kennis en feiten, maar ook in het bieden van inzicht in elkaars werk en 

interesses. Een onafhankelijk en betrouwbaar magazine. Als je passie hebt voor je vak, 

of je nu op een  IC, SEH/EHH, CCU, NICU, PICU, of Ambulance werkt, dan lees je VM. 

Venticare Magazine verschijnt zes keer per jaar in Nederland en Vlaanderen. Er zijn 

instellings- en privéabonnementen. De Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende 

Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 

Verpleegkundigen (V&VN-IC) ontvangen VM bij hun lidmaatschap.  

Er zijn verschillende advertentiemogelijkheden. 



Venticare Magazine 2020
Advertentiemogelijkheden en tarieven 2020, exclusief BTW

Certified PDF-bestand op het juiste formaat. Voor aflopende 

advertenties 3 mm overloop en snijtekens. 

 Formaat (bxh)  ADV CODE 1x  3x  6x 

1/1 pagina 210 x 297 mm 
(aflopende, +3 mm overloop)

Staand ADV-1 € 1.865 € 1.655 € 1.485

1/2 pagina 180 x 129 mm Liggend ADV-3 € 1.170 € 1.040 € 935

1/2 pagina 86 x 297 mm Staand ADV-4 € 1.170 € 1.040 € 935

1/4 pagina 86 x 129 mm Staand ADV-5 € 695 € 625 € 595

Aanleverspecificatie

Nummer Verschijningsdatum Sluitingsdatum 
reserveren

Sluitingsdatum 
aanleveren materiaal

1 7 februari 10 januari 17 januari

2 3 april 5 maart 12 maart

3 19 juni 21 mei 28 mei

4 11 september 13 augustus 20 augustus

5 27 november 29 oktober 5 november

Belangrijke data

Overige mogelijkheden en tarieven 2020, exclusief BTW

Tarief

Sponsored content Op aanvraag

Sponsord serie Op aanvraag

* Door omstandigheden Covid-19 verschijnt Venticare Magazine dit jaar 5 keer in plaats 

van 6 keer.



Sponsored content
Overige mogelijkheden

Een relatie opbouwen met je doelgroep start met zichtbaar en aanwezig te 

zijn op plaatsten waar zij hun need to know informatie vandaan halen. Dat 

podium is Venticare Magazine. Een vaktijdschrift dat te boek staat als een 

kwaliteitsvakblad, door de hoge onafhankelijke journalistieke standaard. 

Naast de  redactionele artikelen kunnen er ook artikelen met sponsored 

content geplaatst worden. Dit is voor jouw naam/product of diensten 

belangrijk, want relevante, professioneel geschreven content in een 

medium dat precies aansluit bij jouw doelgroep is essentieel. Daarmee 

vergroot je de awareness voor je product. Er zijn vele mogelijkheden en wij 

denken graag met je mee hoe jij jouw product het best in de markt kunt 

zetten. Hoe deze sponsorde content eruit komt te zien en in welk medium 

dat geplaatst wordt bepaal jij samen met de accountmanager en de 

redactie. Enkele voorbeelden van mogelijkheden zijn: 

AUGUSTUS 2018

Met een appel       
           en een ei 
de wacht in 
‘Er wordt voor ons gezorgd’

!���!$���

Tekst Linda de Waart  o|o]u-C;�Robert Delpeut 

Dat nachtdiensten ongezond zijn, weet een kind. ’s Nachts horen mensen te slapen. Verstoor 

je die slaap, dan is dat niet zonder gevolgen. Bekende klachten zijn (over)vermoeidheid, 

stemmingswisselingen, een verstoorde spijsvertering, verminderde weerstand en hoofdpijn. 

Minder bekend is dat nachtwerk ook obesitas, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten kan 

veroorzaken. En er zijn zelfs aanwijzingen dat er een verband is met borstkanker. Voordat we 

massaal in de lappenmand terechtkomen, zou het goed zijn dat er maatregelen worden genomen. 

In het JBZ draait daarom de trial ‘Nachtwerk’ op de IC. De IC-verpleegkundigen zijn enthousiast: 

ļ�h��o;Ѵ�l;�];�b;m�;m�];�--u7;;u7Ľĺ�(;mঞ1-u;��-]-�bm;�7u--b7;�;;m�m-1_|�l;;ĺ�

Mijn voetstappen klinken hol en luid in de 
stille, donkere, spookachtige gangen van 
het ziekenhuis. Ineens zoeft rechts van mij 
een deur open. Ik verstijf. Twee verpleeg-
kundigen wandelen voorbij. Ik adem door. 
Terwijl de rest van Nederland zich klaar-
maakt voor de nacht, begint hun werk’dag’. 
Het is 23.00 uur als ik op de bel van de IC 
druk. Ik zwaai in de camera en vertel dat 
ik de journalist ben die een nachtdienst 

komt meedraaien. ‘Kom verder!’, zegt 
IC-verpleegkundige Marja de Putter (38) 
vriendelijk. Opnieuw zoeven deuren open 
en volg ik de bordjes naar het secretariaat. 
Ik hoor zacht gemummel en gerommel, 
maar zie geen mens. Net als ik me afvraag 
of ik wel goed zit, merk ik beweging op in 
mijn ooghoek. Marja loopt met uitgesto-
ken hand op me af. “De rest is nog met 
de overdracht bezig”, vertelt ze. “Kom hier 

maar zitten.” Ze wijst naar een bureaustoel 
in de helder verlichte verpleegkundigen-
post van IC1: een langgerekte ruimte met 
een smalle balie vol monitoren en ramen 
die op een groot deel van de patiënten-
kamers uitkijken. “Meestal is het ’s nachts 
erg hectisch en zijn alle zeventien bedden 
continu bezet”, vertelt Marja. Nu is het 
extreem rustig; er zijn maar twee patiën-
ten.” Marja heeft vannacht SIT-dienst 

AUGUSTUS 2018

IC-verpleegkundigen Marja de Putter en Alice Schreuders.

12 13Venticare Magazine Vakblad voor Acute Zorg

Er zijn veel mogelijkheden, samen met jou maken we een mooi passend en geheel 

individueel content-plan. Wij plannen graag een brainstormsessie in! Content is na 

overleg op te plaatsten op de eigen kanalen. Neem contact met ons op voor de 

mogelijkheden. 

Sponsored verhaal

Content in samenwerking met  

de adverteerder, eenmalig stuk. 

De productie van de content 

wordt gedaan door de redactie 

van Venticare.

Sponsored serie

Sponsoring van relevante 

thema’s /werkgebieden in de 

branche. Serie van artikelen 

(tekst/ video) die wordt 

aangeboden aan de doelgroep.



Lezersprofiel 
Aantallen Venticare Magazine: 

Beroepsvereniging Intensive Care (V&VN-IC), Spoedeisende Hulp 
(NVSHV), Bachelor Medische Hulpverleners (NVBMH) en eigen 
abonnementen: 3.000 stuks. Hieronder zijn afdelings- en 
bedrijfsabonnementen en abonnementen voor de bibliotheek. 
Het totale lezersbestand komt hierbij op globaal 5000.  

Dit zijn IC-, MC-, CCU-,SEH-, HCK-, Recovery-, 
Ambulanceverpleegkundigen, Verpleegkundig Specialisten en 
Physician Assistants
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Venticare  
Social Media



1 , 1 4 1  v o l g e r s

Twitter
1 3 , 5 0 0  a b o n n e m e n t e n

Nieuwsbrief

1 , 1 6 8  v o l g e r s

Instagram
6 0 8  l e d e n  

LinkedIN

Venticare in cijfers
Venticare is het grootste Nederlandse platform in de Acute Zorg. 

1 , 6 7 6  v i n d - i k - l e u k s

Facebook



Venticare Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt iedere 14 dagen verzonden aan 13.500 adressen. Per 

nieuwsbrief editie hebben wij maximaal ruimte voor 2 gesponsorde 

berichten.

Redactioneel bericht (35 woorden + logo en/ of foto) met link naar 

eigen landingspagina  

Maandelijks hebben wij winacties voor onze lezers, deze kunnen 

gesponsord worden 

Mogelijkheden

Tekst digitaal aanleveren. Logo’s en afbeeldingen in JPEG formaat. 
Aanleverspecificatie

   Prijs

Redactioneel bericht € 450

Sponsoring van give away Op aanvraag



Venticare 
instagram
Bren g je  m erk  of  produc t  tot  leven
Door het plaatsen van gesponsorde berichten op ons kanaal kun je betrokkenheid 

en loyaliteit opbouwen met de doelgroep. Je kan profiteren van alle manieren 

waarop je je merk vorm kunt geven met content.op ons kanaal.

Mogel i jkh eden

BERICHTEN 

Fotoalbums plaatsen met een bepaald thema (tot 10 foto’s tegelijk) 

Video’s delen (videoweergaven op Instagram zijn sinds vorig jaar meer 

dan 80% gestegen)

VERHALEN 

Story's plaatsen met een bepaald thema (foto’s, content en tekst) 

Hoogtepunt langer dan 24 uur zichtbaarheid



Campagne voorbeeld
VERHALEN 

Story's plaatsen met de aankondiging van het UMC Utrecht ECLS Symposium

Story 1  

Gesponsord 

(Betaald swip up)

Story 2  

Gesponsord  

(Eigen kanaal Venticare)

Story 3 

Gesponsord 

(Eigen kanaal Venticare)

Story 4 

Gesponsord 

(Eigen kanaal Venticare)



Venticare.nl



Venticare.nl
Kennisbank

Kennisbank op venticare.nl waar partners whitepapers, 

e-book, video of relevante cases kunnen publiceren. 

Eventuele leads uit downloads worden aangeleverd bij 

jullie salesafdeling. 

Eigen bedrijvenpagina
Nog in ontwikkeling

Vacatures

Mogelijkheden tot het plaatsen van vacatures. Prijs is 

inclusief doorlink naar onze social media kanalen

Nog in ontwikkeling.

Mogelijkheden

   Prijs

Kennisbank Op aanvraag

Eigen bedrijvenpagina Op aanvraag

Vacature per 4 weken 
Extra vacature  
Doorplaatsing (8 weken)

€ 450 
€ 100 
€ 610

http://venticare.nl


B r a n d e d  w e b i n a r s  

Overtuig je doelgroep live en in beeld van jouw 

boodschap. Met een brandend webinar sta je in 

direct contact met je doelgroep. Als jij zorgt voor 

een goed verhaal, regelen wij de techniek, een 

slimme campagne en deelnemers die passen in je 

doelgroep.

W h i t e p a p e r s

Verspreid je kennis met whitepapers, e-books of 

andere downloads via onze website en kanalen. Wij 

voeren campagne voor je en verzamelen relevante 

leads voor je. Ook is het mogelijk om een 

whitepaper te laten schrijven door een ervaren 

copywriter.

B e d r i j f s p a g i n a

Verspreid je kennis met whitepapers, e-books of 

andere downloads via een eigen pagina binnen de 

website van Venticare. 



Venticare 
Live 2021
Venticare Live trekt meer dan 1.300 verpleegkundigen 

en experts uit de gehele acute keten aan. Tijdens dit 

event kunnen zij van gedachte wisselen over 

uitdagingen in de Acute Zorg, vernieuwende 

technieken / behandelingen ontdekken en 

discussiëren over het vakgebied.  

Venticare Live heeft een inspirerend, breed en 

multidisciplinair programma. Voor ieder wat wils; 

hardcore IC, CC, NICU/PICU, SEH of Ambulance- en 

SEH zorg. Het vindt plaats in '1931 Congrescentrum' in 

’s-Hertogenbosch. Venticare Live is geaccrediteerd 

voor: de (V&V), Nederlandse Associatie van Physician 

Assistants (NAPA), Nederlandse Vereniging Bachelor 

Medische Hulpverlening (NVBMH), Nederlandse 

Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen 

(NVHVV). 

2 en 3 juni 2021

1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch 



Venticare Live in cijfers  

Jaarlijks bezoeken 1.300 Acute Zorgprofessionals Venticare Live.  

Dit zijn gespecialiseerde verpleegkundigen, Bachelor Medisch 

Hulpverleners, Verpleegkundig Specialisten (VS) en 

Physician Assistants (PA) werkzaam op een IC-, MC-, CCU-, SEH-, 

anesthesie-, HCK-, PICU-, NICU-, Recoveryafdeling. Ook zijn zij 

werkzaam op de Ambulance en Meldkamer Ambulance. Verder zijn 

er docent/opleiders, medisch specialisten, managers, arts in opleiding 

en beleidsmedewerkers aanwezig. 

“95% van de bezoekers 
beoordeelt Venticare Live als : 

Goed - Zeer goed”

overig
25%

Ambulance
7%

SEH
5%

Recovery
6%

MC
2%

CCU
8%

IC
47%

Bezoekers profiel  

72%
Vrouw  

28%
Man  



Deelnemende bedrijven 

Babette Tonino, MC Europe 
“Het valt me altijd op dat er veel mensen van de werkvloer zijn. Dit maakt 

sparren makkelijk over producten waarmee de bezoekers bekend zijn en 

wordt er vaak snel over nieuwe producten en innovaties gesproken. De 

feedback daarop is erg handig.”  

“Omdat er ook veel bekenden zijn is de Venticare perfect om je relaties te 

onderhouden. De ervaring is dat er altijd een positieve sfeer is.”



Workshop 
Ook als bedrijf of instelling kun je kort een praktische vaardigheid laten 

zien, die door de deelnemers zéker direct te gebruiken zijn in het werk. 

Organiseer een workshop! Het is een soort markt: deelnemers bepalen 

zelf hoelang ze meedoen. Venflon echogeleid prikken, aanleggen van 

een tourniquet, beademingscurven analyseren of misschien wil wel een 

rijsimulator voor rapid responders?

Venticare Live 2021

Tarieven 2021, exclusief BTW

Inclusief:  

vermelding met logo op onze website en app, gehele dag catering 

Standruimte

Oppervlakte standruimte Per m2, inclusief 2 personen 
stand bemanning

€ 330

Extra stroompunt Per stuk € 148
Statafel Per stuk € 45
Tafel 1,60 x 0,80 x 0,74 cm, per stuk € 25
Stoel € 0
Vaste internet kabel Per dag € 57
Lead scanner Voor beide dagen € 210

Expositie 
Tijdens Venticare Live 2021 op 2 en 3 juni wordt een 

bedrijfsexpositie gehouden met mogelijkheden voor exposure 

van producten en/of diensten. Huur een vloeroppervlak en 

plaats een stand in de foyer van ‘1931 Congrescentrum’.



Venticare Event app
Dit jaar maken we de ROI van deelname aan Venticare Live inzichtelijk door onze nieuwe 

event app. De app is nodig om deel te nemen als bezoekers aan het event. Op de badge van 

de deelnemers staat een QR code die gescand kan worden om contact te leggen. 

Doel: Meer leads en connecties!  
1. Extra interactie met de deelnemers (ook vooraf) 

2. Meer kwantitatieve en kwalitatieve leads verzamelen 

Mogelijkheden: 

A. Bedrijf vermelding: Alle gegevens van je bedrijf overzichtelijk in de app. 

B. Adverteren: Advertenties leiden tot directe acties die je kan uitdrukken in harde cijfers in 

plaats van losse flodders. Advertenties worden zichtbaar in newsfeed of via push notificatie. 

(Optioneel, is een betaalde functie) 

C. Shake to connect: Digitaal leads genereren. Met de app kan je connecties vast houden na 

het event. Niet alleen het opdoen van contacten is belangrijk, maar correcte opvolging des 

te meer. De Venticare app zorgt voor het vastleggen van connecties, met daarbij notities 

van concrete vervolgstappen. 

D. Chat: Je kan chatten met je lead om extra informatie te achterhalen achteraf. 

E. Matchmaking: Geef je relevante kenmerken van je bedrijf door en maak een match met 

de deelnemers die dezelfde kenmerken hebben opgegeven.



Venticare Live 2021
Sponsoring 

Wat Wanneer Detail
Advertentie 1/1 pagina 
Venticare Magazine

Verschijningsdatum 
29 mei

8 mei aanleveren

Vermelding op welkom 
scherm

Tijdens beide dagen

Social media bericht op 
Facebook en Instagram

1 x voorafgaand en 1x 
tijdens het event

Interactie met bedrijf of product 
op onze social media

Advertentie in de event 
app 

Tijdens beide dagen Zie details

€ 1.995 (excl. BTW)

Pakket 1

Wat Wanneer Detail
Alles uit niveau 1
2 x Advertentie in de 
nieuwsbrief. 14k lezers.

In overleg 35 woorden, afbeelding + link 
naar eigen pagina

Advertentie op pauze 
schermen in alle zalen

Tijdens beide dagen Presentatie scherm aanleveren 
in Powerpoint of video

Banner (maximaal 2) 
plaatsen bij de ingang 
van het event

Tijdens beide dagen

€ 2.750 (excl. BTW)

Er zijn vaste pakketten om als bedrijf extra zichtbaar te zijn tijdens Venticare Live. 

Wat Wanneer Detail
Alles uit niveau 1 en 2
Branded zaal naar keuze 
+ planaire sessie

Beide dagen Invulling in overleg

Logo op toegangspoort Beide dagen Vraag foto op!
2 relatie kaarten ter 
waarde van €215 pp 

2 x dag kaart

Logo op Key-cords + 
badges

Beide dagen

€ 5.750 (excl. BTW)

Pakket 3 ( 1 sponsor mogelijk! )

Pakket 2
Expositie 
Laten we samen een unieke kans voor jullie merk creëren! 

Neem vandaag nog contact met ons op via: 

floortje@venticare.nl om zakelijke doelstelling te bespreken en 

een sponsorpakket samen te stellen waarmee je deze doelen 

kan bereiken. 

mailto:floortje@venticare.nl


Venticare Live 2021
Branding van een zaal

Onderwerp 1 sponsor per zaal
Kind Dexter 11 (Dag 1) € 750
Intersive care Volwassenen Dexter 15 (Dag 1) € 750
Ambulance/ SEH Dexter 22 (Dag 1) € 750
Hart-vaat Dexter 22 (Dag 2) € 750
IC trauma Dexter 11 (Dag 2) € 750
IC-SEH Dexter 15 (Dag 2) € 750
Plenair Limousin 2 (Dag 1 of 2) € 950

Overige mogelijkheden sponsor mogelijkheden

Tarief
Verzorging van Key-cords Op aanvraag
Extra standhouder 1 dag € 215 

2 dagen € 325
Huur vergaderzaal Op aanvraag
Borrel, aan het einde van de dag is de borrel 
namens jullie bedrijf. Branding, aankondiging en 
communicatie in de app.

Op aanvraag

Vermelding op welkom scherm beide dagen € 125 per dag
Advertentie in de event app € 75 per adverentie per dag
Advertentie op pauze dia’s € 375 per dag
Give a way sponsoring einde van de dag Op aanvraag

Mogelijkheden:  

De zaal wordt vernoemd naar jullie bedrijf. Kladblok + pen op de stoel,  Stand-up banner bij ingang van de zaal, of 

naast de spreker, advertentie op het scherm bij binnenkomst. Deze zaal is mede mogelijk gemaakt door: (naam 

bedrijf). Andere ideeën in overleg.  



Partner van Venticare  
Live worden?
Venticare is ervaren organisator van events over belangrijke trends en 

ontwikkelingen in Acute Zorg. Als grootste platform kun je als partner 

van onze events relevante kennis delen en krijg je de kans om een 

onuitwisbare indruk op deelnemers achter te laten.

Focus op branding en leadgeneratie

Connect met zoveel mogelijk relevante bezoekers 

Ga in gesprek met bezoekers over je product of dienst 

Nodig bestaande relaties uit

6 redenen om partner te worden

Profileer je organisatie als kennispartner

Associeer je product of dienst met Venticare



Waarom deelnemen?

Leadgeneratie Marketing (mix)

Branding &  
zichtbaarheid

Conversie

Kennispartner Contact met  
eindgebruiker



floortje@venticare.nl 

06-15842657

A c c o u n t m a n a g e r  

F l o o r t j e  S t e v e n s

Brainstormen?
Mijn naam is Floortje Stevens. Ik ben bij Venticare werkzaam als 

accountmanager en marketing specialist. Daarvoor was ik media/

marketing consultant bij een mediabureau in Amsterdam. Als consultant 

help ik bedrijven en organisaties met het opzetten en invullen van 

(content) marketing plannen binnen het platform van Venticare.  

Vanuit mijn kennis en ervaring in sales/ marketing en passie voor 

Venticare (en haar doelgroep) bouw ik strategisch samenwerkingen die 

resultaat opleveren.  

Samen met een team van professionele, ervaren, medische  help ik je om 

jullie boodschap te vertalen naar aantrekkelijke content. Content die jouw 

communicatiedoelstellingen invult en tegelijkertijd past binnen het 

redactionele format van Venticare. 

Zo kan ik garanderen dat jouw content wordt gelezen. Je bespaart 

bovendien tijd en geld, en je bent verzekerd van uitstekende branded 

content, die je ook probleemloos op je eigen site en social media kunt 

doorplaatsen..  

Wil je ook weten hoe goede content in jullie voordeel kan werken of ben je 

benieuwd wat een samenwerking kan opleveren? Ik verken samen met 

jou de mogelijkheden om te komen tot een doelgericht plan.
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