
Bereik financieel professionals via podcasts, webinars en E-learning



Podcast: Bereik duizenden luisteraars

Professionele interviewer en studio operator Duur circa 45 - 60 minuten Professionele edit en mastering

Inclusief voorbereiding en opstellen script Intro en outro van uw merk en bedrijf Publicatie van de Podcast op onze websites 
inclusief begeleidend artikel

Aantrekken luisteraars via advertorials in 
onze nieuwsbrieven

Productie is geschikt om in te zetten op uw 
eigen kanalen

Richtprijs 4.000,-

In Nederland luisteren miljoenen mensen wekelijks naar een Podcast via bijvoorbeeld de laptop of  telefoon. Wij 
verzorgen uw Podcast in studiokwaliteit. Interviews, discussie programma’s of een eigen serie 
nieuwsuitzendingen? Ons team Podcast professionals begeleidt en regisseert uw uitzending. Ons promotie team 
zorgt ervoor dat uw uitzending door vele finance professionals wordt gezien en beluisterd.



Webinar: Spreek live met uw klanten

Professionele moderator en operator Duur circa 60 minuten Opname van uw Webinar voor hergebruik

Inclusief voorbereiding en opstellen script Publicatie van de opname op onze websites 
inclusief begeleidend artikel

Aantrekken deelnemers via advertorials in 
onze nieuwsbrieven

Richtprijs 7.500,-

Bent u op zoek naar een manier om in contact te blijven met uw klanten en prospects? Wij verzorgen uw live 
webinar in hoge resolutie studiokwaliteit. Beeld, geluid en licht worden door een studio professional gemonitord. 
Met een live webinar bereikt u interactie en discussie met uw klanten op afstand.  Een moderator zorgt voor een 
professionele inzet van tools als slideshare, handouts en Q&A.

Intro en outro van uw merk en bedrijf

Opname is geschikt om in te zetten op uw 
eigen kanalen



E-Learning: Deel uw kennis en inzichten 

Professionele begeleiding,
camera, licht en geluid

Duur circa 60 minuten Professionele edit en mastering

Inclusief voorbereiding en opstellen script Publicatie van de video op onze websites 
inclusief begeleidend artikel

Richtprijs 7.500,-

E-Learning is wereldwijd de snelst groeiende vorm van onderwijs en kennisdelen. Met een goede E-learning 
module kunt u een groot publiek bereiken en de meest essentiële en onderscheidende inzichten met hen delen. 
Via een E-learning module presenteert u waar uw merk voor staat. U bevestigt uw reputatie als thought leader en 
kennispartner.

Intro en outro van uw merk en bedrijf

Module is geschikt om te publiceren op uw 
eigen kanalen

Aantrekken kijkers via advertorials in onze 
nieuwsbrieven



Uw productie bereikt 80.000 finance professionals 

Corporate.AlexvanGroningen.nl
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