BIIND PARTNER PROPOSITIES
KIES JE PAKKET
AANBOD

DIT KRIJG JE

Kennis

Altijd op de hoogte met de Biind (Thema) nieuwsbrieven

Kennis

Update je kennis en ontmoet vakgenoten op de Themabijeenkomsten naar keuze

Kennis

Achtergronden en visies in de Biind magazines

Netwerk

Oude en nieuwe bekenden ontmoeten tijdens de Netwerk bijeenkomsten

Netwerk

Stel je voor aan de Biind leden via de Update en het digitale magazine

Netwerk

Relatiekaarten voor Themabijeenkomsten (naar keuze)

Netwerk

Praat mee over de koers van Biind tijdens de Raad van Inspiratie bijeenkomsten

Netwerk

Inspiratie en ontmoeting op het Biind Jaarcongres

Netwerk

Bied je relaties een gratis Biind lidmaatschap aan t.w.v. € 95,-

Netwerk

Koop voordelig toegangskaarten in voor je relaties

Netwerk

Meld je aan als (mogelijke) gastheer voor een Biind bijeenkomst

Publiciteit

Start-up plek tijdens het Biind Jaarcongres (zzp’s mogen niet langer dan 2 jaar actief zijn)

Publiciteit

Plaats je logo (met link) op de website van Biind

ZZP / Start up

Sponsor

Partner

Founding Partner (3 jaar)

v

v

v

v

1 x per jaar, 1 persoon

1 x per jaar, 1 persoon

2 x per jaar, 2 personen

4 x per jaar, 2 personen

v

v

v

v

50% korting p.p.

50% korting p.p.

1 persoon 1 x per jaar

2 x per jaar 2 personen

v

v

v

v

1

2

4

1 persoon, namens partner

1 persoon, namens partner

50%

Publiciteit

Alles wat je wilt vertellen over je organisatie, producten en diensten zelf publiceren

Publiciteit

Publiceer een Branded Content artikel of blog op biind.nl

Publiciteit

Publiceer een content artikel of blog in de Biind magazines

Publiciteit

Plaats jouw interactieve bijdrage zoals video, hotspots e.d. in een digitaal themamagazine van Biind

Publiciteit

50%

1 toegansgbewijs

2 toegangsbewijzen

maximaal 1 per jaar

maximaal 3 per jaar

50%

50%

v

v

v

v

v
v

v

2 x per jaar

2 x per jaar

1 x per jaar

2 x per jaar

1 x per jaar, pagina advertentie

1 x per jaar keuze uit een van de
advertentievormen

2 x per jaar keuze uit een van de
advertentievormen

Zet je vacatures online

2 per jaar

4 per jaar

onbeperkt

1 per jaar

50%

Publiciteit

Plaats je stageopdrachten online

Publiciteit

Zet je zzp-opdrachten online

Publiciteit

Koop losse communicatiemiddelen van Biind in tegen extra scherpe kortingen

Publiciteit

Laat je ontzorgen door de redactionele ondersteuning voor artikelen op basis van telefonisch interview

Publiciteit

Presenteer jezelf via een InfoPoint op het Biind Jaarcongres

Publiciteit

Presenteer jezelf via een InfoPoint op Themabijeenkomsten

Publiciteit

Geef je visie als Biind expert

1 x per jaar, 1/3 pagina advertentie

5%

€ 345,-

TARIEVEN

€ 1.250,-

3 per jaar

onbeperkt

1 x per jaar

onbeperkt

10%

15%

€ 150,- i.p.v € 295,-

gratis

50% korting

v

1 naar keuze

2 naar keuze

v

v

€ 2.995,-

€ 5.995,-

Sluit je ook aan bij Biind
Kennis, netwerk en publiciteit in één pakket. Dat biedt Biind je.
Meld je snel bij een van je communicatie-adviseurs,
of bel het algemene nummer: 038-4606384.
Harald Jansen
harald@biind.nl

Esmeralda van Milgen
esmeralda@biind.nl

Edwin Benning
edwin@biind.nl
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