Delft

Consumenten brengen steeds meer tijd online
door. Of men nu onderweg is, thuis zit of werkt op
kantoor. Deze enorme groei zorgt ervoor dat het
als ondernemer steeds belangrijker is geworden
om ook online aanwezig te zijn, zodat je onder de
aandacht komt én blijft van jouw doelgroep.
Indebuurt kan jou helpen om jouw doelgroep
effectief én op het juiste moment online te
bereiken.

Delft

Cijfers

Wat is indebuurt?
Indebuurt is een lokaal platform en heeft als doel inwoners te informeren,

66% vrouw

inspireren en amuseren. Het verbinden van inwoners en ondernemers is hierbij een
belangrijk uitgangspunt. Door dagelijks interessante nieuwtjes en leuke verhalen te

34% man

vertellen over zaken die inwoners bezighouden, bereiken we een grote doelgroep.
Ook jouw doelgroep zit hier zeker tussen!

25-44 jaar oud
Gemiddeld 2 minuten

Mogelijkheden

leestijd per bezoek

1. Indebuurt promotiepakket:

2. Specials

- Promoot nieuwtjes (bijv. een nieuw

Naast het promotiepakket biedt indebuurt

Gemiddeld 2,5 pagina’s

diverse specials aan die worden gemaakt

per bezoek

assortiment of speciale events)
- Promoot acties/aanbiedingen

door onze redactie zoals:

- Plaats eenvoudig vacatures

- Ondernemer uitgelicht

- Een eigen bedrijfspagina waar de

- De koopman

contactgegevens, social media en laatste - Specialiteit van
nieuws overzichtelijk is verzameld
Vanaf €69,- per maand

- Prijsvraag sponsoring

Maatwerk
in overle
g

Daarom indebuurt

Vanaf €299,Word bekend in

Ben jij niet zo’n vlotte schrijver?

jouw buurt en trek

Geen probleem! Onze redactie helpt jou graag op weg.

meer klanten aan

Zij gingen jou voor:

Maak het jouw
doelgroep

“Dankzij vacatures op jullie site twee goede fulltimers kunnen aannemen.”

gemakkelijk om

Villa Tuinfeest

in contact te komen

“Ik volg jullie al een tijd en ik vind het heel gaaf hoe jullie alles op de kaart zetten!”
Een nieuwe Delftse ondernemer

Vergroot
jouw online

“Deze week was een topweek met veel klanten via jullie site door de artikelen!”

aanwezigheid

Ellen Soft &Sweet
Indebuurt denkt

Interesse?
Enthousiast geworden? Start vandaag nog met het promoten van

graag mee over de
optimale aanpak
voor jouw bedrijf

jouw bedrijf www.indebuurt.nl/delft/adverteren. Of neem direct
contact op met Reda via 06-14416273 of Reda@indebuurt.nl
Inzichtelijk
Wij helpen je graag op weg met originele artikelen en leuke ideeën om van jou een

rapportages over

bekende ondernemer te maken in jouw buurt.

jouw onderneming

Via indebuurt ben je zichtbaar op:

