Etten-Leur, 4 december 2015

Onderwerp: Ledenaanbieding Etten-Leur City App

Beste MKB-leden,
Eerder deze week ontving u van ons een mailing met het verzoek om deel te nemen aan de Etten-Leur City
App! MKB Etten-Leur, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Etten-Leur en de gemeente Etten-Leur zetten
hier samen de schouders onder om Etten-Leur op de kaart te zetten!
Op basis van onderhandelingen kunnen we u als MKB-lid u nu een nog aantrekkelijker aanbod doen!
MKB Ledenaanbieding
Premium Partnerpakket: €19,95 per maand, €239,40 per jaar (was: €24,95/€295,-).
Bent u lid van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afd. Etten-Leur dan betaalt u zelfs
slechts €9.95/€119.40 (i.v.m. een collectieve KHN-korting)
(Bedragen zijn excl. 21% btw – er zijn verder geen verplichtingen of doorlopende abonnementen).
MKB Premium Partnerpakket
- 1/1 winkel- of horecapagina in Stappen Baronie Magazine 2016
- Interieurfotografie
- Opmaak pagina
- Premium account website*
- Premium account app*
- Gratis publicatie persberichten + deling via social meda (18.000+ volgers)
- Wij zetten de basis informatie over uw zaak gratis in de app en we ondersteunen u bij het plaatsen van
persberichten/advertorials op stappen-shoppen.nl + op de daarbij behorende social media (nu bijna 20.000
volgers).
* Met een premium account kunt u ook zelf inloggen en alle informatie in uw profiel zelf aanpassen. Daarnaast is het mogelijk om acties/deals, menukaarten, producten en evenementen toe te voegen. Het premium
account geeft ook toegang tot real-time statistieken.
De app geeft informatie over alles op het gebied van horeca, winkelen en cultuur. Zo vind je met de app
eenvoudig een restaurant, café of hotel, maar ook de leukste winkels, informatie over bezienswaardigheden,
musea en evenementen in Etten-Leur. Om ervoor te zorgen dat mensen de app ook daadwerkelijk weten te
vinden en gebruiken, is er een slimme samenwerking gevonden met de Baronie van Breda City App. Dat
betekent dus: een groot bereik. Nu al ruim 80.000 downloads!
LET OP
Deze aanbieding is voor snelle beslissers en geldig t/m 12 december 2015. Met uw advertentiepagina kunt u
dan namelijk nog meeliften op de 2016-editie van het Baronie Magazine
Info & aanmelden via: Pierre van Damme, coördinator Etten-Leur City App,
p.vandamme@ziggo.nl, +31 (0)6 22 11 55 01
Met vriendelijke groeten,
Cees van Veen
Bestuursvoorzitter MKB Etten-Leur

Mogen we op je rekenen? Doe mee! Hoe meer
deelnemers, hoe meer promotie!

