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Social
U ziet dat een groot deel van uw doelgroep op de sociale media kanalen zit. Deze doelgroep wilt u het liefst
natuurlijk aan u binden. Door een contentstrategie in te zetten, is dit ook voor u mogelijk.
Door middel van een content kalender bouwen we samen aan een community rondom uw bedrijf. Mensen
volgen uw pagina en krijgen uw berichten te zien, in ruil voor interessante content. Stukjes informatie en
beleving die u biedt via sociale media.
Met een contentkalender bepalen we wat er online komt en wanneer, om zo te bouwen aan een grote
community en daarmee een groot bereik onder de doelgroep.
Voor we een contentpakket kunnen aanbieden, moeten er opstartkosten worden gemaakt. Deze bestaan uit:
Opstartkosten éénmalig:
Toegang instellen van het account/de accounts;
Gesprek om contentonderwerpen, doelen en doelgroep vast te stellen;
Concurrentielijst opstellen.

€ 349,-

Na deze opstartkosten zijn de volgende pakketten mogelijk:
BRONS*
ZILVER*
• Persoonlijk adviesgesprek;
• Persoonlijk adviesgesprek;
• Contentkalender;
• Contentkalender;
• 1 kanaal
• 2 kanalen;
• 2 posts per week.
• 4 posts per week.
Maandelijkse kosten: € 699,Maandelijkse kosten: € 1199,* Minimale contractduur 6 maanden. Daarna opzetting per 3 maanden.
Prijzen:

GOUD*
• Persoonlijk adviesgesprek;
• Contentkalender;
• Meerdere kanalen;
• 7 posts per week.
Maandelijkse kosten: € 1899,-

1. De genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW [B2B] en eventuele auteurscorrecties.
2. Alle benodigde teksten en afbeeldingen dienen volledig door opdrachtgever te worden
aangeleverd wanneer hierom wordt gevraagd. Het niet aanleveren van gegevens ontslaat de
opdrachtgever niet van zijn of haar betalingsverplichting.
3. Exclusief eventuele extra begeleidingskosten derden.
4. Facturatie vindt vooraf plaats, per maand. Kosten aan derden worden rechtsreeks
gefactureerd.

Voor vragen over deze offerte kunt u mij bereiken op de boven aan deze offerte genoemde contactgegevens.
Vertrouwende hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan zie ik uw reactie met belangstelling
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Angela den Hooglander
Dragon Media Group
Marketing

Op alle offertes en overeenkomsten met DMG zijn de Algemene Voorwaarden van DMG van toepassing, welke bijgaand zijn toegevoegd.
Door akkoord te gaan met deze offerte gaat u tevens akkoord met de toepassing van de Algemene Voorwaarden van DMG.

