Hét platform met hoogwaardige content, inspiratie en handige tips over zakelijk rijden voor ondernemers

WAT LEVERT DEELNAME OP?

HET PLATFORM: EEN CONTENTHUB

Hoogwaardige leads
Minder acquisitiekosten
Recurring revenue
Verhoging klantwaarde
Online Autoriteit: expert status.
klantinzicht

Een contenthub is een online omgeving buiten jouw eigen website waarop wij
content publiceren die aansluit op de behoeften en interesses van jouw doelgroep.
We plaatsten artikelen over een breed scala aan elkaar gerelateerde onderwerpen
waarin de doelgroep geïnteresseerd is. Deze aanpak resulteert in een hoge
vindbaarheid via zoekmachines. Omdat je het platform organisch vindt, is betaald
adverteren overbodig. Door hier slimme techniek en marketing automation aan toe
te voegen, bereik je de juiste bezoekers, die we voor jou converteren naar

THEMA'S PER PARTNER

hoogwaardige leads.
'Kwalitatieve content met inspiratie en handige tips"

Financiering
Verzekering

WAAROM EEN CONTENTHUB

Betimmering
Bestickering
Fiscaliteiten
Gereedschap
Bedrijfskleding
Brandstof
Beveiliging

We gaan een tijdperk in waarin de klant leidend is. Daar horen nieuwe
salesmodellen bij die inspelen op sociale netwerken, engagement en educatie.
Alleen zo blijf je klanten boeien, inspireren en bouw je aan een echte relatie.
Daarnaast vervangt deelname aan een contenthub (deels) de traditionele
marketingactiviteiten. Het zorgt voor online vindbaarheid, eerlijke leads en
klantloyaliteit.
"online autoriteit worden met content"

WWW.HELLOCARS.NL
INVESTERING
Hellocars nl is de contenthub voor ZZP-ers en ondernemers in het kleinbedrijf die
De investering voor een afkoop van een

willen doorgroeien naar de volgende fase. Wij ontzorgen deze doelgroep door het

thema (exclusiviteit) bedraagt 60K per

schrijven van content over alle thema’s rondom zakelijk rijden die relevant zijn.

jaar all in. Een thema kan ook gedeeld

Denk aan artikelen over financieringen, shortlists met fiscale voordelen en tips voor

worden met andere partners. Een gedeeld

betimmering van een bedrijfsbus. Door content gepersonaliseerd en op het juiste

themapakket is mogelijk vanaf 20-30K per

moment te delen, creëren we al in een vroege fase dialoog. Vanaf dat eerste

jaar.

contact, begeleiden we de doelgroep steeds met informatie die hem in staat stelt
kansen te signaleren en te benutten. Zo bouwen we relaties met de doelgroep en
converteren we ze naar klanten.
"Wij helpen ondernemers met zakelijk rijden"

OVER HELLOCARS.NL

PARTNER WORDEN?

Hellocars.nl is een initiatief van Indicia en
partners die er belang bij hebben dat ZZPers en ondernemers in het kleinbedrijf hun

We richten een contenthub altijd in rondom de hele customer journey van een

kansen kunnen pakken door het

doelgroep. Om in hun informatiebehoefte te voorzien, hebben we daarom altijd

ontvangen van relevante content.

verschillende partners nodig. Bedrijven die partner zijn, versterken elkaars
propositie door op één gezamenlijk platform, één type doelgroep te bedienen met

Info: Jel Bedaux 06 -44644135

relevante informatie. Zo hoeft de bezoeker niet meer te zoeken, maar wordt hij

jel.bedaux@indicia.nl

geïnformeerd en geïnspireerd vanuit één centrale plek.
"Elkaar versterken door gezamenlijk één doelgroep te bedienen"

