
BETTER BLOGS, BETTER BUSINESS

WAAROM 
BLOGGEN?

Het publiceren van blogs, co-
lumns, interviews, Referen-
ce Cases en artikelen, waar-
in kennis wordt gedeeld én 
waarbij de lezer wordt geïn-
spireerd, draagt bij aan de 
zichtbaarheid (én vindbaar-
heid) van u, uw bedrijf, uw 
organisatie, uw producten en 
diensten.   

Zoekmachines zoals Google 
waarderen uw blogs als rele-
vant als ze goed geschreven 
zijn (als de content klopt!).  
Bovendien weten potentiële 
klanten u eenvoudiger te vin-
den. Zij zoeken immers ook 
in de zoekmachines naar rele-
vante informatie. Nét zoals u 
dat zelf ook doet in úw zoek-
tocht naar informatie op het 
internet.

Maar zelfs bestaande relaties 
willen op de hoogte blijven 
van uw kennis van de markt, 
uw visie op ontwikkelingen in 
het vakgebied en uw mening 
t.a.v. belangrijke actualiteiten.

Regelmatig bloggen beïn-
vloedt de beeldvorming rond-
om uw bedrijf, uw organisatie 
en uw producten en diensten 
positief. 
Daarom dus bloggen...!

TARIEVENTABEL 

Het aantal blogs 
dat wij voor u 

schrijven:

Tarief 
(excl. 21% BTW)

in euro’s

Aantal 
communicatie-

sessies
5 2.295,--         1

10 2.795,-- 1

25 5.750,-- 2 

50 9.500,-- 3

100 15.950,-- 4

COMMUNICATIESESSIE?

Goede en renderende online-publicaties komen pas tot stand 
als we het met u hebben gehad over de écht relevante strate-
gische thema’s ten aanzien van uw bedrijfsdoelstellingen. We 
laten in die communicatiesessie(s) een aantal facetten uit de 
CommunicatieCode® de revue passeren om optimaal en in-
houdelijk ijzersterk aan de slag te kunnen met uw blogpubli-
caties. Zodat u uw kans vergroot om meer te verkopen!

BlogBoy is een handelsnaam van.
Crown Media Group 
Bureau voor 
Communicatie en Strategie

Postbus 109
1170 AC  Badhoevedorp
telefoon: 020-6597424
e-mail: info@crownmedia.nl 
www.crownmedia.nl 

Algemene voorwaarden:
* Blogboy.nl is PrePaid. Bedragen dienen vooruit te worden betaald. * Vanaf de 
afname van 25 blogs plannen wij meerdere communicatiesessies in om de voort-
gang te monitoren en met elkaar nieuwe inspiratie op te doen. * De lengte van een 
blog is gemiddeld 500-600 woorden. * Onder blogs verstaan wij niet alleen de 
aanlevering en publicaties van artikelen, columns, Reference Cases en kennisblogs 
maar ook interviews met uw klanten/relaties. Als wij voor deze laatste categorie 
uw klanten dienen te bezoeken, berekenen wij een additioneel tarief van € 0,30 
per gereden kilomter (standplaats: Badhoevedorp) en € 45,-- per uur reistijd. * 
Het auteursrecht van de blogs wordt aan u overgedragen. * De geldigheid voor de 
afname van 5, 10 en 25 blogs na aankoop van de ‘strippenkaart’ is 24 maanden. 
Voor het aantal van 50 en 100 blogs, is de geldigheid na aankoop 48 maanden. * 
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