WM Advies Content Abonnement
“Content management als verkoopinstrument”

Goed geschreven en vormgegeven content is van cruciaal belang bij het bereiken van
organisatiedoelstellingen. Om in te springen op de groeiende wens aan snelle en tijdelijke
ondersteuning binnen content management introduceert WM Advies haar Content Abonnement.
Zaken waar u zelf niet aan toekomt omdat u focus heeft op de belangrijke dagelijkse in de praktijk.
Maar u ziet inmiddels wel in dat content-marketing cruciaal is om aandacht voor uw product of
dienstverlening te krijgen, beter te scoren in Google, uw expertise te profileren, u te onderscheiden
binnen social media en uw bestaande relaties op de hoogte te houden.
Content management is een breed begrip, dat in feite betrekking heeft op het beheren van
informatie in de meest algemene zin. Tegenwoordig wordt met de term vrijwel altijd verwezen naar
een wat specifiekere betekenis, namelijk die van het beheren van de inhoud van een website.
WM Advies trekt dit breder en opent een paraplu aan content management.
Ons Content Abonnement geeft u flexibiliteit, zonder administratieve rompslomp en of nieuw aan te
trekken vast personeel.

Onder ons Content Abonnement kunnen de volgende werkzaamheden worden verstaan:








Beheren en uitvoeren van social media activiteiten/campagnes binnen relevante tijdspannes
Onderhouden van informatie aanvragen hieruit voortvloeiend (terugkoppeling reacties)
Redigeren en schrijven van teksten (Aangeleverd of onder redactie WM Advies)
Bewaken en vormgeven van huisstijl
Ontwerpen van buttons, banners en overige lay-out zaken (drukwerk vrij te kiezen)
Bewaken van de doelgroepgerichtheid en relevantie
Last but not least, consistentie van de content

Voor een Content Abonnement geldt dat we in een kosteloos informatiegesprek eerst een strategie
bepalen over wat u wilt bereiken. Vervolgens kiezen we de gewenste aspecten die we gaan inzetten
bij het behalen van uw organisatiedoelstellingen.
Per maand vooraf schaft u dit abonnement aan met een looptijd al vanaf 6 maanden (opzegtermijn 3
maanden).
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