
EventBranche.nl, hét grootste en meest complete B2B evenementenplatform van Nederland:
kennis, netwerken en het bereiken van uw doelgroep

Tips, hoe werk ik het beste samen met EventBranche.nl

De samenwerking tussen uw bedrijf en 

ons eventplatform is een feit! Om u zo 

goed mogelijk van dienst te kunnen 

zijn en onze samenwerking zo soepel 

mogelijk te laten verlopen, willen wij 

u op een aantal punten attenderen, 

zodat EventBranche.nl ook úw optimale 

vakmedium wordt!

BEREIK EN ALGEMENE INFORMATIE
Met onze uitgaven bereiken wij meer dan 

40.000 personen. Zowel eventprofessio-

nals (9500) als vele eindopdrachtgevers 

van buiten de evenementenbranche 

(20.000). Van evenementen als vergaderar-

rangementen en personeelsfeesten tot 

congressen en incentives. Onze bestanden 

zijn HOI gecertificeerd. Twee keer per 

week bereiken we met onze EventBran-

che.nl Nieuwsbrief ruim 10.000 abonnees. 

Als platform en nieuwsportal plaatsen wij 

dagelijks meerdere malen nieuws op onze 

website. Onze website www.eventbranche.nl 

heeft gemiddeld 20.000 unieke bezoekers 

per maand.

INCLUSIEF: 
■  Nieuwsbrieven, vakbladen  

en Brancheborrel  

Als relatie van EventBranche.nl  ont-

vangt u vanaf nu twee keer per week 

gratis onze EventBranche.nl Nieuws-

brief, al onze printuitgaven, vooruit-

nodigingen voor de Eventbranchebor-

rels en profiteert u van kortingen op 

workshops, congressen etc. 

■  Vacaturebank  

Wij plaatsen uw vacature tegen  

een gereduceerd tarief op  

www.EventBranche.nl/vacatures en 

brengen deze onder de aandacht in 

onze nieuwsbrief. De vacature kunt u 

aanleveren via info@eventbranche.nl. 

Vergeet daarbij niet uw bedrijfslogo los 

bij te voegen.

DEADLINES
De deadlines staan vermeld in de op-

drachtbevestiging. Zorg ervoor dat u de 

verschillende deadlines in uw agenda zet. 

Onze traffic afdeling zal u daarnaast aan 

uw deadlines helpen herinneren.

ADVERTORIALS
Onze redactie zal hierover contact met 

u opnemen voor het inplannen van een 

afspraak.

ADVERTENTIES
Het is mogelijk om een advertentie aan te 

leveren in zetspiegel of in bladspiegel.  

Het meest gangbaar is de bladspiegel 

met 3 mm afloop rondom. Advertenties 

mogen aangeleverd worden bij  

marja@eventbranche.nl of  

robin@eventbranche.nl. Zij zijn ook  

altijd bereikbaar voor vragen,  

opmerkingen of tips.

BANNERS
In de nieuwe systemen van outlook wor-

den niet alle banners in de nieuwsbrieven 

geanimeerd weergegeven. Wij raden 

daarom ook aan om de banners voor de 

nieuwsbrief niet te animeren en uw bood-

schap in 1 frame te plaatsen. Banners voor 

de nieuwsbrief of voor op onze website 

mogen aangeleverd worden bij  

marja@eventbranche.nl of  

robin@eventbranche.nl

PERSBERICHTEN
Wij willen u graag assisteren bij het schrijven 

van persberichten, maar u kunt zelf al een 

heel eind komen. De Gouden Tips? Kort 

en bondig, verzand vooral niet in ‘uniek’, 

‘prachtig’ etc. Laat de lezer oordelen. Denk 

bij het schrijven altijd aan de 5 W’s: Wie, Wat, 

Waar, Wanneer en Waarom. Dé tools voor 

een compact en interessant bericht. Vergeet 

vooral het beeldmateriaal niet! Foto’s en 

videos maken uw bericht veel krachtiger.

Gelieve ook een contactpersoon + 

telefoonnummer/e-mail adres vermelden, 

voor het geval wij vragen hebben over uw 

persbericht.

Persberichten mogen aangeleverd  

worden bij sjoerd@eventbranche.nl,  

maartje@eventbranche.nl of  

info@eventbranche.nl


