PRODUCTEN
A - Start Nieuwsbrieven

B - Weggever (freebie)

C - Lancering

Start met het versturen van nieuwsbrieven.
Bouw een duurzame relatie op met potentiële
klanten en blijf on top of the mind bij je
bestaande klanten.

Onderdeel van je marketingstrategie is het
aanbieden van een gratis weggever. In
de vorm van een e-book, scan, checklist,
stappenplan of handleiding.

Je hebt een nieuwe dienst ontwikkelt (of
een freebie) en wilt dit met bombarie de
wereld in slingeren.

Dit pakket bestaat uit:

Dit pakket bestaat uit:

Dit pakket bestaat uit:

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Sparringsessie van 2 uur
Opstellen Actieplan
Inrichten nieuwsbrievensysteem
(Active Campaign en Mailblue)
Lijst aanmaken in nieuwsbrievensysteem
Importeren klantenbestand (Excel)
Ontwerpen aanmeldformulier in huisstijl
Koppelen aanmeldformulier website
Ontwerpen sjabloon in huisstijl
Versturen van 1e nieuwsbrief
(maximaal 2 redigeerrondes)
Bonus 1: instructiefilmpje over jouw
nieuwsbrievensysteem, zodat je zelf aan
de slag kunt gaan met het versturen van
nieuwsbrieven.
Bonus 2: 1x vragenkwartier

€ 447,-

•
•
•
•

Sparringsessie van 2 uur
Opstellen Actieplan
Aangeleverde tekst redigeren en
corrigeren (maximaal 2 rondes)
Vormgeven van weggever in huisstijl
Cover ontwerpen
Koppelen weggever aan website
Koppelen weggever aan bestaand
nieuwsbrievensysteem

€ 247,-

•
•
•

Sparringsessie van 2 uur
Opstellen Lanceringsplan
Website updaten of salespage maken
in Active Campaign of Mailblue
E-mailmarketingcampagne opzetten
en uitvoeren
Posts op Social Media
Aanschrijven contacten nieuwsbrieflijst

€ 497,-

(in combi met A slechts € 197,-)

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Spot Virtueel Support – Carina Stoppels - 06-27309809 - carina@spotvirtueelsupport.nl - www.spotvirtueelsupport.nl - KvK 63246694

Nieuwsbrieven abonnement
Heb je een nieuwsbrievensysteem opgezet en ingericht? Dan kun je aan de slag! Werken aan je zichtbaarheid en het opbouwen
van een band met je lezers op continue basis middels regelmatige verzending van nieuwsbrieven. Dit abonnement kun je
overigens ook heel goed gebruiken voor bijvoorbeeld het versturen van mails in het kader van een e-mailcampagne (lancering).
•
•
•
•

Versturen van maximaal 4 nieuwsbrieven per maand aan hand van aangeleverde content
Ook te gebruiken voor bijvoorbeeld een e-mailmarketingcampagne (promotie / lancering / etcetera)
Maximaal 2 redigeerrondes per nieuwsbrief
Opmaken nieuwsbrief inclusief maken van visuals in huisstijl

€ 89,- per maand

Nieuwsbrieven Plus abonnement
Conform Nieuwsbrieven abonnement plus publicatie van de content van de nieuwsbrief op de website e/o Social Media kanalen.
•
•
•
•
•

Versturen van maximaal 4 nieuwsbrieven per maand aan hand van aangeleverde content
Ook te gebruiken voor bijvoorbeeld een e-mailmarketingcampagne (promotie)
Maximaal 2 redigeerrondes per nieuwsbrief
Opmaken nieuwsbrief inclusief maken van visuals in huisstijl
Inhoud nieuwsbrief publiceren op website en/ of Social Media kanalen

€ 99,- per maand
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Spot Virtueel Support – Carina Stoppels - 06-27309809 - carina@spotvirtueelsupport.nl - www.spotvirtueelsupport.nl - KvK 63246694

MAANDPAKKETTEN
Online marketing support

Online marketing support

Online marketing support

Lente

Zomer

Strippenkaart

Je bent toe aan de volgende stap in je bedrijf.
Het is tijd om online marketing actief in te
zetten. Je wilt je doelgroep beter bereiken en
nieuwe klanten werven. Je hebt misschien al
wel ideeën over marketing, maar zoekt
iemand die met jou meedenkt en je helpt om
marketingactiviteiten structureel en
consequent uit te voeren. Op de volgende
pagina zie je een overzicht van taken ter
inspiratie. De exacte taken bespreken we
uiteraard in overleg.

Je bent ambitieus en hebt plannen om te
groeien met je bedrijf, maar het ontbreekt je
aan tijd om met online marketing bezig te
gaan. Je zoekt iemand die met jou
meedenkt over de marketingstrategie en de
online marketing (gedeeltelijk) voor je
uitvoert. We vergroten je online
zichtbaarheid, zodat jij je profileert als een
expert. Jij bepaalt de inhoud en hebt er
daarna geen omkijken meer naar. Op de
volgende pagina zie je een overzicht van
taken ter inspiratie. De exacte taken
bespreken we uiteraard in overleg.

Wil je eerst ervaren hoe het werken met mij
bevalt?

Inbegrepen:
•
•

12 uur online marketing support
per maand
regelmatig werkoverleg

De strippenkaart is 1 maand geldig en kan
1 keer per ondernemer worden ingezet.

Inbegrepen:
•
•

€ 509,-

Je kunt altijd besluiten om 3 losse uren af te
nemen via een strippenkaart. Let wel:
uiteindelijk is het voordeliger om samen te
werken met mij op basis van een pakket.

20 uur online marketing support
per maand
regelmatig werkoverleg

€ 837,-

€ 135,-

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Spot Virtueel Support – Carina Stoppels - 06-27309809 - carina@spotvirtueelsupport.nl - www.spotvirtueelsupport.nl - KvK 63246694

INSPIRATIE MAANDPAKKETTEN
Online marketing support
Lente / Zomer
De exacte taken bespreken we in overleg. Ter inspiratie hierbij een greep uit de werkzaamheden
die ik voor jou kan uitvoeren bij een samenwerking op basis van pakketten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meedenken met een marketingstrategie die bij jou en je doel past;
opstellen marketingplan;
uitvoeren marketingactiviteiten;
ontwikkelen en uitvoeren funnel;
nieuwsbrievensysteem inrichten;
schrijven, opmaken en versturen van nieuwsbrieven;
aanmaken en vullen zakelijke social media profielen;
opmaken en plaatsen blogs;
e-mailcampagne maken;
websiteteksten actualiseren;
support bij ontwikkeling weggever;
opstellen en uitvoeren lanceringsplan voor weggever of nieuwe dienst;
support bij een online cursus;
afbeeldingen zoeken en bewerken;
visuals maken in huisstijl;
reviews opvragen en plaatsen;
teksten corrigeren e/o redigeren;
uitzoeken van online (marketing gerelateerde) zaken waar jij geen tijd voor of zin in hebt.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Spot Virtueel Support – Carina Stoppels - 06-27309809 - carina@spotvirtueelsupport.nl - www.spotvirtueelsupport.nl - KvK 63246694

