WEBINAR 2020

WAT IS WEBINAR?
Een webinar is een interactieve uitzending die men live
kan volgen achter de computer. Tijdens een uitzending
kunnen vragen worden gesteld aan de sprekers.
Er zijn verschillende variaties mogelijk voor een webinar, want
het totale pakket moet aansluiten bij uw doelen en wensen.
Wij kunnen zorgen voor de techniek, inhoud en werving van
kijkers. Houd er rekening mee dat een goed webinar een
voor-bereidingsperiode van 10 tot 12 weken vraagt.

HULP NODIG BIJ EEN WEBINAR?
Overweegt u zelf een webinar of online sessie
met uw klanten te organiseren, maar kunt u nog
hulp gebruiken bij de werving, techniek en/of
inhoud?
De Eisma Media Groep helpt graag, of het nu
gaat om een uitzending vanuit huis of een
webinar in een professionele studio.

Voor meer informatie neem contact op met:
Jeroen van der Molen tel. 088 - 29 44 936 of per
mail: j.vandermolen@eisma.nl

Eisma Content Marketing: marketing met een verhaal.

www.eismacontentmarketing.nl

WEBINAR 2020
PROMOTIE VOOR UW EIGEN WEBINAR

U heeft zelf een webinar georganiseerd, beschikt zelf over de techniek om het uit te zenden en wil deze gaan
promoten. Wij kunnen u helpen bij het werven van kijkers en bieden een goed platform om deze uit te zenden.

WERVING VAN KIJKERS
Werving van kijkers via de website en in diverse
nieuwsbrieven, voorafgaand aan het webinar en na het
webinar (terugkijklink).
UITZENDING VAN UW WEBINAR
Om nog meer kijkers te krijgen, plaatsen wij uw
webinar (via een iframe) op een branche gerelateerde
Eisma Media Groep website.

Samenvatting

Promotie
voor webinar

Uitzending Webinar op:
branche gerelateerde Eisma website



Promotie voor de uitzending op:
branche gerelateerde Eisma website

Webinar en/of alert nieuwsbrief






Promotie na de uitzending
branche gerelateerde Eisma website
• Bericht met terugkijklink
• Bericht nieuwsbrief met terugkijklink




• Bericht op de homepage
• Op overzichtspagina webinars
• Inzet nieuwsbrief

Tarief: € 1.500,Eisma Content Marketing: marketing met een verhaal.

www.eismacontentmarketing.nl

WEBINAR 2020
PROMOTIE EN SUPPORT VOOR UW EIGEN WEBINAR

U heeft een presentatie maar weet niet goed hoe u een webinar kunt organiseren en wilt deze ook nog gaan
promoten. Wij kunnen u helpen bij het werven van kijkers en bieden een goed platform om deze uit te zenden.
Daarnaast leveren wij de techniek en helpen u het webinar op te zetten.
WERVING VAN KIJKERS
Via de website en diverse nieuwsbrieven, voorafgaand
aan het webinar en na het webinar (terugkijklink).
UITZENDING VAN UW WEBINAR
Om nog meer kijkers te krijgen, plaatsen wij uw
webinar (via een iframe) op een branche gerelateerde
Eisma Media Groep website.
DE TECHNIEK EN DE VOORBEREIDING
Wij leveren de techniek (via WebinarGeek) en zorgen
voor de inrichting hiervan (max. 500 kijkers).
We geven presentatietips en zorgen voor een
repetitie.
NA DE UITZENDING VAN UW WEBINAR
U ontvangt gegevens (naam en emailadres) van alle
live-kijkers en van de kijkers die het webinar ondemand kijken, op een later moment om op te volgen.
De terugkijklink van het webinar wordt verstrekt.

Samenvatting

Promotie en support
voor webinar



Techniek & begeleiding
Deelnemers
Opname en verzorgen techniek
Presentatietips en repetitie
On Demand versie
Gegevens van kijkers
Uitzending Webinar op:
branche gerelateerde Eisma website
Promotie voor de uitzending op:
branche gerelateerde Eisma website
• Bericht op de homepage
• Op overzichtspagina webinars
• Inzet nieuwsbrief
Webinar en/of alert nieuwsbrief
Promotie na de uitzending
branche gerelateerde Eisma website
• Bericht met terugkijklink
• Bericht nieuwsbrief met terugkijklink



WebinarGeek
≤ 500 deelnemers
Uitzending vanaf eigen locatie












Tarief: € 2.300,Eisma Content Marketing: marketing met een verhaal.

www.eismacontentmarketing.nl

WEBINAR 2020
COMPACT WEBINAR

U wilt graag een beknopte webinar gaan houden, met een kwalitatief goed verhaal. Wij helpen u bij het maken van
een goed journalistiek verhaal, bij het werven van kijkers en bieden een goed platform om deze uit te zenden.
Daarnaast leveren wij de techniek en helpen u het webinar op te zetten. Een gespreksleider van Eisma leidt het
gesprek in goede banen.
WERVING VAN KIJKERS
Via de website en diverse nieuwsbrieven, voorafgaand
aan het webinar en na het webinar (terugkijklink).

DE TECHNIEK EN DE VOORBEREIDING
Wij leveren de techniek (via WebinarGeek) en zorgen
voor de inrichting hiervan (max. 500 kijkers).
We geven presentatietips en zorgen voor een
repetitie.

UITZENDING VAN UW WEBINAR
Een compact webinar duurt zo’n 25 minuten en wordt
begeleid door een gespreksleider van Eisma.
Om meer kijkers te krijgen, plaatsen wij uw webinar
(via een iframe) op een branche gerelateerde Eisma
Media Groep website.

NA DE UITZENDING VAN UW WEBINAR
U ontvangt gegevens (naam en emailadres) van alle
live-kijkers en van de kijkers die het webinar ondemand kijken, op een later moment om op te volgen.
De terugkijklink van het webinar wordt verstrekt.

Samenvatting

Compact
webinar

Webinar
Inhoud / verhaal
Duur
Gespreksleider
Techniek & begeleiding
Deelnemers
Opname en verzorgen techniek
Presentatietips en repetitie
On Demand versie
Gegevens van kijkers
Uitzending Webinar op:
branche gerelateerde Eisma website
Promotie voor de uitzending op:
branche gerelateerde Eisma website
• Bericht op de homepage
• Op overzichtspagina webinars
• Redactioneel bericht
• Inzet nieuwsbrief
Webinar en/of alert nieuwsbrief
Promotie na de uitzending
branche gerelateerde Eisma website
• Bericht met terugkijklink
• Bericht nieuwsbrief met terugkijklink



Eisma Content Marketing: marketing met een verhaal.





Samen
Samengesteld door journalisten
 25 minuten
 Gespreksleider Eisma
 WebinarGeek
≤ 500 deelnemers
Uitzending vanaf eigen locatie











Tarief: € 3.750,-



www.eismacontentmarketing.nl

WEBINAR 2020
BOUW- OF EXPERT WEBINAR

Een doeltreffende manier om bijna 1 op 1 kennis over te dragen aan uw doelgroep en u zo als kennispartner aan de
markt te presenteren. Wij helpen u uitgebreid bij het maken van een goed journalistiek verhaal, bij het werven van
kijkers en bieden een goed platform om deze uit te zenden. Daarnaast leveren wij de techniek en helpen u het
webinar op te zetten. Een gespreksleider van Eisma leidt het gesprek in goede banen.
WERVING VAN KIJKERS
Via een uitgebreide promotiecampagne op de website
en in nieuwsbrieven, voorafgaand aan het webinar en
na het webinar (terugkijklink).

DE TECHNIEK EN DE VOORBEREIDING
Wij leveren de techniek (via Company Webcast of
Online Seminar) en zorgen voor de inrichting hiervan.
We geven presentatietips en zorgen voor een
repetitie.

UITZENDING VAN UW WEBINAR
Een Bouw- of Expertwebinar vindt plaats in een
professionele studio, duur zo’n 60 minuten en wordt
begeleid door een gespreksleider van Eisma.
Om nog meer kijkers te krijgen, plaatsen wij uw webinar
(via een iframe) op een branche gerelateerde Eisma
Media Groep website.

NA DE UITZENDING VAN UW WEBINAR
U ontvangt gegevens (naam en emailadres) van alle
live-kijkers en van de kijkers die het webinar ondemand kijken, op een later moment om op te volgen.
De terugkijklink van het webinar wordt verstrekt.

Samenvatting
Webinar
Inhoud / verhaal
Duur
Gespreksleider
Techniek & begeleiding
Deelnemers
Opname en verzorgen techniek
Presentatietips en repetitie
On Demand versie
Gegevens van kijkers
Uitzending Webinar op:
branche gerelateerde Eisma website
Promotie voor de uitzending op:
branche gerelateerde Eisma website
• Bericht op de homepage
• Op overzichtspagina webinars
• Redactioneel bericht
• Inzet nieuwsbrief
• Inzet special newsletter
Webinar en/of alert nieuwsbrief
Promotie na de uitzending
branche gerelateerde Eisma website
• Bericht met terugkijklink
• Bericht nieuwsbrief met terugkijklink
Eisma Content Marketing: marketing met een verhaal.

Bouw- of expert
webinar

 Samen
Samengesteld door journalisten
 60 minuten
 Gespreksleider Eisma
Company Webcast / Online seminar
≥ 500 deelnemers
 Studio opname









Uitgebreid



Tarief: € 8.200,-







Uitgebreid



Uitgebreid





www.eismacontentmarketing.nl

WEBINAR 2020
HULP NODIG BIJ EEN WEBINAR?

Overweegt u zelf een webinar of online sessie met uw klanten te organiseren, maar kunt u nog hulp gebruiken bij
de werving, techniek en/of inhoud?
De Eisma Media Groep helpt graag, of het nu gaat om een uitzending vanuit huis of een webinar in een
professionele studio.

VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET:
Jeroen van der Molen tel. 088 -29 44 936 of per mail:
j.vandermolen@eisma.nl

Webinar: online en interactief; het nieuwe live

Samenvatting

Webinar
Inhoud / verhaal
Duur

Promotie
voor webinar

x Zelf organiseren
x Zelf samenstellen

Gespreksleider
Techniek & begeleiding
Deelnemers

x

X
Zelf organiseren

Promotie en support
voor webinar

x Zelf organiseren
x Zelf samenstellen


Compact webinar












WebinarGeek

≤ 500 deelnemers

Samen

Samengesteld door journalisten

25 minuten

Gespreksleider Eisma



WebinarGeek

≤ 500 deelnemers



Samen

Samengesteld door journalisten



X

Bouw- of expert
webinar

60 minuten

Gespreksleider Eisma

Company Webcast / Online seminar
≥ 500 deelnemers

 Uitzending vanaf eigen locatie

Gegevens van kijkers

X
X
X
X









Uitzending Webinar op:
branche gerelateerde Eisma website











X

X






X






Webinar en/of alert nieuwsbrief



X

X


Promotie na de uitzending
branche gerelateerde Eisma website
• Bericht met terugkijklink
• Bericht nieuwsbrief met terugkijklink










Opname en verzorgen techniek
Presentatietips en repetitie
On Demand versie

Promotie voor de uitzending op:
branche gerelateerde Eisma website
• Bericht op de homepage
• Op overzichtspagina webinars
• Redactioneel bericht
• Inzet nieuwsbrief
• Inzet special newsletter

Tarief:
€ 1.500,Eisma Content Marketing: marketing met een verhaal.

Tarief:
€ 2.300,-



Uitzending vanaf eigen locatie

Tarief:
€ 3.750,-



Studio opname





Uitgebreid



Uitgebreid



Uitgebreid





Tarief:
€ 8.200,www.eismacontentmarketing.nl

