KORTINGGEVER

INTRODUCTIE
Het Ondernemerscollectief (3000+ leden) is onderdeel van het succesvolle startersplatform
www.ikwordzzper.nl. Dit platform is goed voor meer dan 1.2 miljoen bezoekers per jaar en helpt
startende zzp’ers om goed voorbereid van start te gaan als zzp’er.
Het Ondernemerscollectief gaat een stap verder en ondersteunt de aangesloten leden voor én
tijdens het ondernemerschap. Ons doel is om het ondernemerschap leuker en makkelijker te maken.
We treden o.a. op als belangenbehartiger voor onze leden. Onze netwerkpartners en kortinggevers
helpen onze leden daarnaast graag op weg en/of geven kortingen op hun producten en/of diensten.

KORTING
Wil jij je ook bij ons aansluiten en onze leden het ondernemen leuker en makkelijker maken? Wij
promoten jou aanbod aan onze leden dan via onderstaande kanalen:
•
•
•

•

Plaatsing voor onbepaalde tijd van jouw ledenvoordeel op het kortingsoverzicht
voor onze leden.
Een SEO pagina voor jouw aanbod op www.ikwordzzper.nl
Aandacht op kortingen via nieuwsbrieven ikwordzzper.nl (50.000+ leden) en Het
Ondernemerscollectief (26.000+ leden). Eenmalig na plaatsing en mogelijk vaker
gedurende het jaar.
Doorplaatsing van de korting op onze Facebook pagina.

Om jouw korting onder de aandacht te brengen van onze (potentiële) leden verzoeken wij de
volgende zaken aan te leveren:
•
•
•
•

Een logo van jouw onderneming;
Het aanbod aan onze leden;
Een link naar een eventuele actiematige pagina op jouw site;
Uitleg hoe onze leden gebruik kunnen maken van de korting (Bijv. via code o.i.d.).

INVESTERING
Je kunt bovenstaande zaken mailen aan: info@ondernemerscollectief.nl. Het plaatsen van jouw
korting vergt eenmalig een investering van € 250,-- (ex btw).
Wij werken niet met kick backs en affiliates en behouden ons het recht voor kortinggevers te
weigeren of te verwijderen van onze platformen.

ADDITIONELE DIENSTVERLENING

Social media campagne
Indien je graag meer ondernemers bereikt, bestaat de mogelijkheid om via onze Facebookpagina’s een
update te boosten. Dit doen wij via de Facebookpagina’s van Het Ondernemerscollectief.
Wij plaatsen een update op onze Facebook pagina en geven deze gedurende een week budget mee
tot er minimaal 7.500 - 10.000 ondernemers op Facebook zijn bereikt. In overleg kan deze
doelstelling worden aangepast.
Voorbeeld campagne

INVESTERING
Bovenstaande campagne vergt een investering van € 350,-- ex btw.

BLOG
Indien je graag ondernemers bereikt door het delen van ervaringen en/of tips & tricks, dan bestaat
de mogelijkheid om een blog te plaatsen op het Ondernemerscollectief.
Voorbeeld (deel van) Blog

Kijk voor deze en meer blogs op: https://www.ondernemerscollectief.nl/blogs/

INVESTERING
Het plaatsen van een blog vergt een investering van € 295,-- ex btw per (zonder promotie).

