multiplatform & multi-exposure pakket € 4.500,H2O website

H2O magazine

+

H2O nieuwsbrief

+

Grond waterstanden

In de Cloud
WAARDE € 2.500,
Serie 36XiW
niveausensor

ARC-1
3G / NB-IoT module

ADT-1
LoRa module

WAARDE € 900,-

• Zwitserse precisie: Nauwkeurigheid vanaf 0,05%FS TEB*
• Interne datalogger voor backup (ARC-1)
• NB-IoT, LoRa, 2G / 3G / 4G
• Optioneel: geleidbaarheidmeting, andere materialen (Hastelloy of Titanium), ATEX
• KELLER Kolibri Cloud : geen maandelijkse kosten

365 x
365 dagen onbeperkt uw content
op de voorpagina
• 90.000 views per maand
• 27.000 unieke bezoekers per maand
• Klik HIER voor de contentpagina

* TEB = Total Error Band, dus de maximale fout van de niveausensor

2G

3G

4G

2x

4x

keller-holland.nl
kolibricloud.com

Twee A4 of
vier A5 advertenties/advertorials
• verschijnt 9 x per jaar
• verschijnt fysiek + per email
• 4.500 ex zowel fysiek als email

Vier advertorials/banners
• verschijnt 2x per wk
• 6.000 abonnees

UW EIGEN PAGINA OP H2O
Uw content (incl evt VIDEOS) wordt hier fraai gepresenteerd op uw profiel pagina met uw
eigen naam: www.h2owaternetwerk.nl/partnercontent/uwnaam
Aangezien u meerdere artikelen mag plaatsen, ontstaat hier een overzicht van uw expertise.
Uw PORTOFOLIO centraal op dit leading platform.
VOORBEELD: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2opartnercontent/keller/

VERTROUWEN ALS PARTNER
Met het Kon. Nederlands Waternetwerk als bron is H2O need-to-read materiaal in deze markt.
Uw content wordt gepresenteerd als partner-boodschap. Dat label geeft EXTRA VERTROUWEN.
Dit is vooral van belang in een “critical industry” als WATER.
EMAIL WERKT STEEDS SLECHTER:
De ransom-software angst in deze markt is groot (klik op deze NOS-link mbt WETSUS-HACK).
Uw buitendienst zal beamen dat het zenden van wervings-emails, in deze branche, niet meer de
impact heeft van voorheen. De doelgroep negeert ze of OUTLOOK plaatst uw email in “overige”.
(PDF-bijlage wordt vaak zelfs van uw email verwijderd of volgehangen met waarschuwingen)

HIGH VALUE SALES TOOL
Uw buitendienst kan tijdens een verkoopgesprek verwijzen naar uw eigen locatie op H2O.
www.h2owaternetwerk.nl/partnercontent/uwnaam

IMPACT & TIMING
Op de drie H2O podia heeft uw promotie, uw uitleg/video, uw kennis impact & de juiste timing.
Uw doelgroep is altijd ontvankelijk voor informatie van het Kon. Ned. Waternetwerk.

MEER INFO
Daan en Annelies Mooijman
h2opromo.nl
Julius Röntgenstraat 17
2551 KS Den Haag
070 - 3234 070
h2o@mooijmanmarketing.nl

