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I.

beUnited Network

BitterBallenBorrel® is een merk/activiteit van beUnited Network, dé zakelijke netwerk community
van beUnited coöperatie U.A. beUnited Network is organisator van on- en offline netwerk
evenementen en daarnaast kenniscentrum en ontmoetingsplaats voor ondernemers in heel
Nederland.
beUnited4busines
beUnited Network is een gratis web based netwerk community voor ondernemers werkzaam in de
business-to-business markt en bindt haar leden tot een groter geheel met de labels;.





BitterBallenBorrel
PowerLunch
NetworkTea & more
NetworkCoffe & more

Missie
Inspireren, informeren en verbinden, dat is de missie van beUnited Network. Het nuttige met het
aangename verenigen door, ondernemers on- en offline inspirerende succesvolle zakelijke
netwerken, contacten, ondersteuning, informatie en content te bieden. Altijd en overal waar vraag
ontstaat.
Promotie/reclame
BitterBallenBorrel biedt diverse promotie/reclame pakketten aan. Door ons zeer grote bereik op
Social Media en de kracht van de lokale netwerk borrels kunnen wij ervoor zorgen dat uw
doelgroep u weet te vinden.
De mogelijkheden hiervoor zijn onder andere de fysieke aanwezigheid tijdens de borrels, het
plaatsen van banners en het inbrengen van items voor verloting. Daarnaast is er de communicatie
mogelijk via websites en Social media. Zowel fysiek als online vergroten wij uw zichtbaarheid en
bereik, landelijk, regionaal en lokaal.
Internet
beUnited Network beschikt over 2 websites t.w; www.bitterballenborrel.nl en www.borrelnieuws.nl
Social media
beUnited Network beschikt over diverse Social media platforms bij Linkedin, Facebook, Twitter en
Google+
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II.

www.bitterballenborrel.nl

BitterBallenBorrel, dé netwerk borrel in Nederland en organiseert sinds mei 2011 jaarlijks ruim 600
zakelijke borrels op verschillende top locaties en biedt ondernemers, directeuren en managers de
mogelijkheid om informeel zakelijk met elkaar in contact komen en te netwerken. Ondernemen
staat hierbij centraal en sponsors wordt een groot en kwalitatief hoogwaardig netwerk
community geboden.
Online adverteren op BitterBallenBorrel.nl
BitterBallenBorrel.nl is een van de modernste en druk gezochtste zakelijke netwerksites van
Nederland. BitterBallenBorrel.nl heeft een uitgebreide agenda functie inclusief beschrijvingen van
de zakelijke evenementen op de diverse locaties, alsmede algemeen zakelijke nieuws met actuele
artikelen uit diverse bronnen.
Op BitterBallenBorrel.nl worden de agenda, (lokale) evenementen en actueel nieuws verspreid via
Social Media. De website is geoptimaliseerd voor desktop, tablet en mobile. BitterBallenBorrel.nl is
daarmee een effectief en efficiënt communicatie-instrument voor iedere organisatie gericht op de
B2B markt.
Het inkopen van advertentieruimte op BitterBallenBorrel.nl kan op drie manieren:




Lokaal adverteren
Landelijk adverteren
Combinatie van Lokaal & Landelijk adverteren

Gemiddeld bereik BitterBallenBorrel.nl





10.000 pageviews per dag, 24/7.
112.000 zakelijke volgers binnen Social media
250 lezers per nieuwsitem
2.000 lezers per agenda evenement

Advertentie tarieven BitterBallenBorrel.nl

www.bitterballenborrel.nl
maandtarief €

lokaal
149,85 €

landelijk
lokaal + landelijk
389,85 €
461,73

Minimum periode 1 mnd | Per maand opzegbaar | Fixed price tarief per maand | Tarieven excl. BTW
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III.

www.borrelnieuws.nl

BorrelNieuws is dé digitale nieuwsbron van zakelijk Nederland en brengt via Social media, direct
van de bron, het laatste (lokale) zakelijke nieuws. Snel, ongekleurd, innovatief, betrouwbaar en
overzichtelijk: 24 uur per dag, 7 dagen per week. De ondernemer staat hierbij centraal en
sponsors wordt een groot en kwalitatief hoogwaardig netwerk community geboden.
Online adverteren op Borrelnieuws.nl
Borrelnieuws.nl is is de meest moderne en een van de best bezochte nieuwssite van Nederland.
Borrelnieuws.nl heeft het meest uitgebreide zakelijke nieuws met actuele artikelen uit diverse
bronnen, over personen, steden en bedrijven.
Op Borrelnieuws.nl wordt actueel nieuws verspreid via Social Media, met Twitter als grootste
distributiekanaal. De website is geoptimaliseerd voor desktop, tablet en mobile. Er is een
duidelijke (onder)verdeling van het nieuws in categorieën en bedrijven. Een lezer/volger bepaalt
zelf welke artikelen hij/zij wenst te ontvangen.
Borrelnieuws.nl is daarmee een effectief en efficiënt communicatie-instrument voor iedere
organisatie, of het nu gaat om het vergroten van uw naamsbekendheid of het genereren van extra
traffic naar uw website/organisatie, via Borrelnieuws.nl bereikt u uw doelgroep en uw doel(en).
Binnen Borrelnieuws.nl bestaan diverse advertentiemogelijkheden. Borrelnieuws.nl biedt u diverse
interactieve opties, daarnaast verzorgen we, indien gewenst, ook op uw wensen toegespitste
maatwerkoplossingen.
Het inkopen van advertentieruimte op borrelnieuws.nl kan op twee manieren:



Adverteren op stedenpagina
Adverteren op homepagina

Gemiddeld bereik borrelnieuws.nl



35.000 pageviews per dag, 24/7.
112.000 zakelijke volgers binnen Social media

Advertentie tarieven borrelnieuws.nl

www.borrelnieuws.nl
maandtarief €

Stad
299,85 €

Home
Stad + Home
749,85 €
899,85

Minimum periode 1 mnd | Per maand opzegbaar | Fixed price tarief per maand | Tarieven excl. BTW
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IV.

Combinatietarieven

&

bitterballenborrel.nl
borrelnieuws.nl
maandtarief €

lokaal
Stad
389,73 €

lokaal
lokaal
Home
Stad + Home
749,73 €
869,73

bitterballenborrel.nl
borrelnieuws.nl
maandtarief €

landelijk
Stad
629,73 €

landelijk
landelijk
Home
Stad + Home
989,73 €
1.109,73

bitterballenborrel.nl
lokaal + landelijk lokaal + landelijk lokaal + landelijk
borrelnieuws.nl
Stad
Home
Stad + Home
maandtarief €
701,61 €
1.061,61 €
1.181,61
Minimum periode 1 mnd | Per maand opzegbaar | Fixed price tarief per maand | Tarieven excl. BTW
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V.

Item inbrengen voor bij de verloting

Op iedere borrel vind er een verloting plaats op basis van de afgegeven visitekaartjes. Winnaars
dienen tijdens de verloting aanwezig te zijn.
Een bedrijf/organisatie kan een item inbrengen voor de verloting, de inbrenger levert een voucher
aan welke an de winnaar wordt overhandigd en krijgt daarvoor dan een maand lang promotie via;
•

Hyperlink op de eventpagina van de betreffende borrel(datum)

•

Pitch van 30 seconden bij uitreiking van de prijs



o

Wie ze zijn

o

Wat ze doen

o

Wat je er aan hebt

Een voucher A5 formaat met daarp het logo en de contactinformatie

Investering
€ 49,95 excl. BTW per item per borrel
NB
Maximaal 5 items per borrel
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VI.

Banner plaatsen tijdens de borrel

Een bedrijf kan een banner plaatsen bij een “eigen” staan tafel, de staan tafel kan worden voorzien
van informatie, en het bedrijf kan/mag daar actief acquireren, de investering daarvoor is € 99,95
excl. BTW per borrel, de inbrenger krijgt daarvoor;





Plaatsen banner
De mogelijkheid
De mogelijkheid
Een Logobanner

bij eigen staan tafel
om promotie & foldermateriaal neer leggen
om een verlotingitem in te brengen
met hyperlink op de eventpagina van de betreffende borrel(datum)

Investering
€ 99,95 excl. BTW per tafel per borrel

NB



Maximaal 3 staan tafels per borrel
Indien sponsor geen banner heeft, kan de sponsor via ons, bij Hexaprint, een banner laten
maken voor 49.95 excl. BTW
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VII.

Lezingen c.q. productpresentaties

Het is ook mogelijk om voor de Borrel om b.v. een lezing en of productpresentatie te houden te
houden (van 16:30 tot 17:00 uur), het wordt als apart event op de website gezet, gekoppeld aan
de borrel (aanwezigen zijn dus echt geïnteresseerd)
De inbrenger krijgt daarvoor;
•
•
•
•
•
•

30 minuten tijd voor college/lezing/productpresentatie voorafgaand aan de borrel
Hyperlink in het programma op de eventpagina van de betreffende borrel(datum)
Plaatsen banner bij eigen staan tafel
De mogelijkheid om promotie & foldermateriaal neer leggen
De mogelijkheid om een verlotingitem in te brengen
Een Logobanner met hyperlink op de eventpagina van de betreffende borrel(datum)

Investering
€ 149,95 excl. BTW per lezing c.q. productpresentatie per borrel

NB
Maximaal 1 lezing c.q. productpresentatie per borrel
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VIII. Procedure
Aanvragen voor promotie dienen altijd minimaal 1 maand voor het event schriftelijk bij het bestuur
aangemeld te worden en zijn pas akkoord nadat ze schriftelijk door het bestuur zijn bevestigd. De
aanbrenger ontvangt van alle correspondentie een cc.
Contact info
BitterBallenBorrel
t.a.v. promotie
Valetaweg 40
1326 LT Almere
Kvk: 57401721
BTW: NL852564533B01
promotie@bitterballenborrel.nl
+31 365246795
+31 612367852
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