PARTNERSHIP

FlexCom

Flexibele Communicatie
Een innovatief print on
demand-concept waarbij







Keuze uit
4 regio’s

Keuze uit
5 thema’s

Wekelijkse
startdatum

kleine renoveerders
een magazine bestellen
rond één bepaald thema.







Bereik deze renoveerder

Wekelijks
aanpasbare
advertentie

Aanpasbare
coverfoto’s en
redactionele foto’s

Keuze aantal
leads

met uw producten en
informatie.

VOORDELEN:
 A
 ctiegericht
 D
 oelgericht

 M
 eetbaar
 F
 lexibel

 R
 egionaal
 R
 eturn op korte termijn

 M
 ax. 10 partners
 D
 igitaal en print

FlexCom

VISIBILITEIT
FLEXIBELE 1/1 ADVERTENTIE
Volledige A4-pagina in een kwalitatief magazine.
Aanpasbaar volgens campagne, acties,
opendeurdagen...

PRODUCTNIEUWS
Extra aandacht voor uw topproduct, geschreven
door onze redactie

nieuws

Foto

ADV

VENDAND FUGIT AD QUISSEQUIA
CONEM DEM.

Nequi rectibus aspel ilicimus incte net ut quidel ium undel ima
non pratemporit unt ea quassimpos et optatempos nimi, con
con num vendaecus, sinctassi cor aut as. Nequi rectibus aspel
ilicimus incte net ut quidel ium undel ima non pratemporit unt
ea quassimpos et esequae liae conem rehenima acessimagnis
essimet quia doloria nus sus volo totatecti des sunt qui ut
quas sitis vero officiure in pliqui omnist accusaerum fugiat
ut parumquas
www.hieruwwebsite.be

Regio naar keuze

Oost- en
West-Vlaanderen

FOTO’S

Antwerpen
Brabant
Limburg

West-Wallonië

Oost-Wallonië

• Coverfoto (max. 2)
• Redactionele foto met bronvermelding
naast relevante content

fot
PDF FOLDER ONLINE

cover
foto
 bronvermelding

Uw eigen pdf-folder kostenloos beschikbaar via
onze website www.verstandigbouwen.be



foto
 bronvermelding

FlexCom

LEADS

89%

KWALITATIEVE ADRESSEN

IN EEN BESLISSINGSFASE OP KORTE TERMIJN
Onderzoek wijst uit dat meer dan 89% overgaat tot snelle uitvoering van het project
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AUTOMATISCHE

0

ADRESSENFEED

Maandelijks overzicht in de mailbox, waarbij u zelf de selectie(s) kan bepalen.
Handig te downloaden in XLS of in uw systeem te integreren via XML



TE GEBRUIKEN VOOR

Gerichte belacties

In regel met de GDPR-wetgeving

Direct mailing
(post + e-mail)

Werfbezoeken

FlexCom

MARKTKENNIS
VERBOUWINTENTIES IN UW SEGMENT
Ontdek de markt en kijk mee hoe ze evolueert.
En maak op die manier de juiste beslissingen
voor uw marketingstrategie.

Welke aanpassingen/
aankopen overweegt
de verbouwer?

Welke toestellen
worden het meest
aangeschaft?

Wat is het budget
voor de renovatie?
Wanneer plant
hij de werken?

VERSTANDIG
BOUWEN

Verstandig Bouwen
Wijerstraat 4 - 3520 Zonhoven

Tel. 011 60 09 99
aftersales@verstandigbouwen.be

www.verstandigbouwen.be

