Gezonde Route Rosmalen - Deelnamepakket 2020-2021

Jouw deelname aan de Gezonde Route Rosmalen
Als ZZP-er is het vaak best een klus om promotie te doen en je bereik en netwerk te vergroten om in
beeld te komen bij je doelgroep.
Met de Gezonde Route Rosmalen bundelen wij onze krachten. Je hoeft het niet meer allemaal zelf te
doen. Vanuit onze organisatie en het netwerk hebben we afgelopen twee jaar mooie contacten
gelegd. Wij bouwen voort op de naamsbekendheid en gaan als professioneel platform voor een sterk
merk in Rosmalen. Zo weten inwoners van Rosmalen dat ze bij jou terecht kunnen voor een oplossing
voor hun klachten.
Vanaf 2020 gaan we voor een on- en offlinepakket voor een heel jaar, waar we samen gedurende het
jaar steeds meer vorm aan geven. We werken dus niet meer naar één gezamenlijk moment toe (zoals
de Open Dag in 2018 en 2019), maar zijn het hele jaar zichtbaar met diverse activiteiten.

Inhoud deelnamepakket 2020-2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vermelding van je praktijk/bedrijf op de vernieuwde website
Promotie van je praktijk/bedrijf via de nieuwe flyer (mits tijdig aangemeld)
Onbeperkt berichten schrijven in de deelnemers groep op Facebook
Acht keer je eigen aanbod promoten via social media kanalen GRR en nieuwsbrief
Mogelijkheid tot het online publiceren van blogs
Mogelijkheid tot input leveren voor te maken E-book
Organisatie en/of deelname aan deelnemersworkshop
Mogelijkheid tot organiseren gezamenlijke (thema) workshop of ander evenement
Meedoen aan acties/verlotingen

Dit krijg je sowieso. Omdat nog niet alles voor heel 2020 en 2021 zeker is, kan dit pakket zich in de
loop van het jaar nog uitbreiden. Bijvoorbeeld met een artikelenreeks in de regionale bladen.
Om alles professioneel uit te kunnen werken is uiteraard geld nodig. Daarom vragen wij voor dit
pakket een investering van €100,-. Het grootste gedeelte van dit bedrag zullen we besteden aan
(advies bij) marketingactiviteiten en herziening en beheer van de website.
Omdat 2020 zo’n gek en onzeker jaar is, geldt je aanmelding niet alleen voor de rest van dit jaar maar
ook voor 2021!

Jouw deelname maakt ons samen sterk!

