EDUVENTS: PUBLICATIE TARIEVEN 2016

Zet je workshop, cursus, training, les, lezing,
kortom jezelf en je educatieve event, voor nog
geen 25 cent per dag in de online schijnwerpers!
Een jaar lang sta je voor 90(*) euro op eduvents.nl, de grootste
lokaal georiënteerde marktplaats voor educatieve evenementen
in de regio. Daarop mag jij met je bedrijf toch niet ontbreken!

EDU
vents

WAT KRIJG IK VOOR DIE 90 EURO?!
Een jaar lang een publicatie van je eduvent op eduvents.nl, inclusief:
o
o
o
o
o
o
o

Uitgebreid profiel van jezelf als aanbieder met links naar je website en sociale media
Publicatie van je locatie(s) en docent(en) – indien van toepassing en gewenst uiteraard
Gedetailleerde, zorgvuldige publicatie van je workshop, cursus, training, les, lezing…
Zelf onbeperkt plaatsen van jouw eduvent in de eduvents.nl agenda
Het minimaal verdubbelen van je online vindbaarheid (seo) binnen je regio
Social media integratie (facebook, google+, pinterest, twitter en LinkedIn)
Je persoonlijke accountmanager voor vragen, advies, support en begeleiding

WWW.EDUVENTS.NL

ALLES OP EEN RIJ - INCLUSIEF
Uitgebreid aanbieder profiel met links naar je website en sociale media
Publicatie van je locatie(s) en docent(en)
Publicatie van je workshop, cursus, training, opleiding, les, lezing…
Onbeperkte vermeldingen van jouw eduvent in de eduvents.nl agenda
Opbouwen van je publicatie aan de hand van jouw specificaties. Aanpassingen
gedurende de contractperiode zijn mogelijk!
Leads / klantreacties rechtstreeks naar je website of email of maak gebruik van
onze standaard aanmeldings- en contactformulieren.
Uitgebreid agenda beheer – zelf doen of aan ons overlaten.
SEO optimalisatie binnen Google voor jouw product binnen jouw regio
Social media integratie (facebook, google+, pinterest, twitter en LinkedIn)
Persoonlijke accountmanager voor vragen, advies, support en begeleiding
Statistieken en rapportages

ALLES OP EEN RIJ - OPTIONEEL
Meer eduvents publiceren? Voor maar 30 euro per extra eduvent per jaar!
Véél meer eduvents publiceren? We maken een maatwerk offerte voor je!
Ondersteuning bij het optimaliseren van je eigen website.
Ondersteuning bij het opzetten / inzetten van je eigen sociale media.
Meedraaien in onze (wekelijkse) nieuwsbrieven.
Extra aandacht in Onze Selectie, Tip van de Dag en/of meedraaien in onze social
media campagnes.

OOK AL VANAF EEN KWARTAAL MOGELIJK!
Ben je er nog niet zeker van of het wel interessant is voor je? Dan kan je ook een
abonnement voor minder dan een jaar nemen. Het is al mogelijk vanaf een kwartaal. De
volgende tarieven zijn hiervoor van toepassing: 37,50 euro per kwartaal en 60 euro per
halfjaar. Daarna kun je, als je tevreden bent uiteraard, zonder problemen eenvoudig
overstappen op een jaarabonnement. Stel het niet uit en neem nu contact met ons op!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) Alle vermelde tarieven, prijzen en bedragen zijn in Euro’s en exclusief BTW.

