FACTSHEET

BouwStijl Media is hét contentmarketingbureau voor de bouw-, woon- en installatiesector. We produceren relevante,
actuele en unieke content in de taal van jouw doelgroep. Als onderdeel van BouwKennis dragen wij al meer dan 10 jaar
branche ervaring met ons mee.

OVER ONS
BouwStijl Media is een full service, no-nonsense contentmarketingbureau met ervaring in bijna elke vorm van communicatie. Sterk in traditionele
media zoals corporate magazines, maar door de jaren heen ook gespecialiseerd in (interactieve) crossmediale communicatie. Alle werkzaamheden
die hierbij komen kijken - groot of klein - nemen wij met veel enthousiasme voor onze rekening.
Wij zijn onderdeel van BouwKennis, de leverancier van markt- en marketinginformatie voor de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Door deze
directe link weten we wat er speelt in de markt. BouwStijl Media spreekt en schrijft in de taal van de doelgroep. Hierom worden we vaak geprezen
en daar zijn we trots op!

PROCES

We helpen je met alle vormen van content en kunnen alle werkzaamheden voor onze rekening nemen.
Daarnaast denken wij ook in de conceptfase al graag mee.
Sparren
We komen graag eens langs om jouw wensen en ideeën in kaart te brengen.
Idee en voorstel
Op basis van ons gesprek werken wij een contentplan uit dat aansluit op jouw wensen en doelen.
Uitwerking
Vind je ons voorstel tof? Dan gaan we voor je aan de slag!
Publicatie
Als iedereen akkoord gaat met de content, kan deze geplaatst worden.
Heb je zelf al een contentplan opgesteld en ben je op zoek naar een uitvoerende partij? Dan slaan we de eerste drie
stappen over en starten we direct met de uitwerking!

CONTACTINFORMATIE
BouwStijl Media
Max Euwelaan 51
3062 MA Rotterdam
+31 (0) 10 206 69 98

info@bouwstijlmedia.nl
www.bouwstijlmedia.nl

@BouwStijlMedia

BouwStijl Media

bouwstijlmedia

SERVICES

Campagnecontent
We denken mee over de invulling van gerichte
multimediale campagnes en ontwikkelen
hiervoor de juiste content.

Strategisch advies
We geven strategisch advies over de inzet van
contentmarketing, de inhoud van de content
en de in te zetten communicatiemiddelen.

Contentproductie
We produceren relevante, actuele en unieke
content in de taal van jouw doelgroep: van
blog tot videographic en van whitepaper
tot magazine.

CONTENT
Whitepapers
Een informerende of praktische whitepaper over
een actueel thema laat de expertise van jouw organisatie zien.

Rapporten
Op basis van bestaand of op maat uitgevoerd onderzoek
schrijven wij heldere rapporten die trends en ontwikkelingen duiden.

Infographics
Een infographic geeft informatie overzichtelijk en
aantrekkelijk weer en kan een artikel of rapport verduidelijken.

Webteksten
Van nieuwsberichten tot projectomschrijvingen: goed
geschreven webteksten verhogen de conversieratio en
online vindbaarheid.

Magazines
Een corporate magazine is een tastbaar en blijvend
communicatiemiddel en biedt een bedrijf de ruimte
om zich sterk te profileren, zowel in print als online.

Blogs
Een blog biedt de ruimte om de visie van het bedrijf
op verschillende onderwerpen binnen het vakgebied
te communiceren.

Videographics
In een geanimeerde videographic kan een campagne
of overkoepelend thema gemakkelijk en aantrekkelijk
worden toegelicht.

Op aanvraag
Staat jouw specifieke vraag hier niet tussen? Neem
voor het doorspreken van alle mogelijkheden contact
met ons op!

Interviews
In een interviewartikel kunnen deskundigen en
tevreden klanten hun visie en ervaringen met een
product, project of organisatie delen.

Evenementen
Wil je jouw doelgroep bereiken door middel van een
evenement? Wij helpen je graag met het organiseren.

KOSTENINDICATIE

De kosten voor de inzet van BouwStijl Media zijn afhankelijk van jouw wensen.
Wij stellen dan ook graag vrijblijvend een offerte op maat voor je op.
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Bekijk voorbeelden van ons werk op bouwstijlmedia.nl

