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Publicitair scoren voor mkb met gerichte inzet persberichten

Media-aandacht

Voor een groeiend aantal opdrachtgevers verzorgt De Coalitie zowel regionaal
als landelijk mediatrajecten. Daarbij wordt al tien jaar samengewerkt met ANP
Pers Support, dat bij de verzending van persberichten zorgt voor een optimaal
bereik. Giovanni Bholai van ANP Pers Support en Jaap Sluis van De Coalitie zetten hun handtekening onder een nieuw contract en vertellen hoe het mkb goede
mediazaken kan doen.

Bedrijven vinden het van belang om
met hun nieuws in vakmedia te komen. Een paar recente voorbeelden.

De database van ANP Pers Support
bevat de gegevens van ruim 12.000
journalisten uit Nederland, België en
Luxemburg. Volgens Giovanni Bholai
verdeeld over alle denkbare media:
‘Online, print, vakpers, landelijk, regionaal, radio, tv, we dekken elk segment
volledig af. Van het NOS Journaal of
RTL Nieuws tot het huis-aan-huis-blad
om de hoek of een lokale nieuwssite.’
Om de kwaliteit van de database op
peil te houden investeert ANP Perssupport van oudsher in researchers
die voortdurend monitoren wie waar
in medialand werkt.
Volgens Jaap Sluis werpt dat zijn
vruchten af: ‘We versturen jaarlijks
tientallen persberichten voor opdrachtgevers. De ene keer alleen naar
een hele specifieke mediaselectie, de
andere keer heel breed en landelijk.

Jan de Wit Group realiseert dankzij
het gebruik van een andere brandstof in 100 bussen een CO2-reductie
van 90%. Een persbericht hierover
werd breed belicht door media op
het gebied van transport, duurzaam
ondernemen en energie en ook in de
regionale pers.

Die berichten komen goed bij de door
ons geselecteerde media terecht. Dus
niet via een info@-mailadres op een
grote hoop, maar in de mailbox van
een in het onderwerp geïnteresseerde journalist. Je schiet niet met een
schot hagel, maar heel gericht en met
meer kans op succes.’
Je vergroot volgens Giovanni Bholai
die kans ook door een persbericht
niet te ‘vervuilen’ met marketingtaal:
‘Journalisten zijn niet geïnteresseerd
in marketing, maar in nieuws. Dus
bedenk als bedrijf goed wat je te melden hebt en vooral ook voor welke
doelgroep(en) jouw persbericht interessant kan zijn. Geen uitroeptekens
in persberichten en ook niet in elke
alinea het woord uniek.’
De praktijk wijst uit dat je niet het
budget van een grote corporate hoeft

www.participatieprijswerkgevers.nl
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Giovanni Bholai (rechts), aan tafel met Jaap Sluis van De Coalitie: ‘Journalisten zijn niet geïnteresseerd in marketing, maar in nieuws.'

te hebben om met een persbericht
te kunnen scoren, zegt Jaap Sluis:
‘Zolang je maar strategisch te werk
gaat. Wat is mijn nieuws en voor wie
zou het interessant kunnen zijn? Via
welke media kan ik geïnteresseerden
bereiken? Hoe verwoord ik zo feitelijk
mogelijk mijn boodschap? Wie goed

Tips en aanmelden:
t/m vrijdag 17 mei 2019

Initiatief van:

 Benieuwd naar de mogeljkheden?
Neem dan contact op via:
sluis@decoalitie.nl

DOSS Event Support uit Alkmaar
organiseert samen met de Haarlemse
Stichting Kathedrale Basiliek Sint
Bavo een toren- en gewelventocht
door de kerk. Een persbericht over dit
evenement trok zowel regionaal als
landelijk de aandacht van media.

DigiWyse, groeibriljant in de binnenstad van Haarlem
Het gros van ondernemingen en instellingen heeft op het gebied van ICT onvoldoende kennis in huis. Zeker als er
nieuwe licenties of applicaties worden
aangeschaft. Voor die kennis wordt
een bedrijf ingehuurd dat is gespecialiseerd in het invullen van dat tekort
aan kennis over en ervaring met ICT.

Organisaties met ICT-vraagstukken
kunnen gebruik maken van de professionals van DigiWyse om de klus te
klaren. DigiWyse is een jong Haarlems
bedrijf dat supportspecialisten levert
om dergelijke tijdelijke projecten snel
en kundig in te vullen.

bij het inzetten van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt?
Wie wint deze prijs?

nadenkt over die vragen, hoeft geen
Shell of Ikea te zijn om publicitair te
kunnen scoren.’

Cairn Real Estate ontwikkelt in
Hoofddorp kantoorgebouw Pharos,
realiseert daar een zeer gezonde
werkomgeving en heeft al 6500 m²
verhuurd. Nieuws dat in alle relevante vakmedia op het gebied van
vastgoed en ook in de regionale pers
uitgebreid werd belicht.

Uitdagingen
Grote uitdagingen in de ICT zijn het
vinden van antwoorden op nieuwe
vraagstukken & toepassingen, zoals
de Cloud. Het vinden van professionals die deze technologie beheersen,
is ook een grote uitdaging. DigiWyse
krijgt het voor elkaar om, met een
passende propositie gericht op ontwikkeling van medewerkers, tegen de
markt in te groeien. DigiWyse beschikt
over een eigen academy en een juiste
mix van arbeidsvoorwaarden, waarbij
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Bart Korver, Frank Terpstra en Arjan Schuringa (vlnr): ' We investeren veel tijd, energie en geld
om dicht bij de latent werkzoekenden te komen.'

een 'local for local'-beleid wordt toegepast. Daarnaast zorgt het bedrijf
voor uitdagende opdrachten om haar
medewerkers verder te professionaliseren.
Eind 2017 hebben Arjan Schuringa,
Bart Korver en Frank Terpstra DigiWyse opgericht. Inmiddels levert DigiWyse op basis van detachering meer
dan 60 professionals op het gebied
van OnSite Support, IT Helpdesk, en
werkplekbeheer. Met DigiWyse heeft
de stad Haarlem een nieuw label bin-

nen ICT-support. 'We investeren veel
tijd, energie en geld om dicht bij de latent werkzoekenden te komen', aldus
Frank Terpstra. 'We bieden talentvolle
jonge ICT-professionals de kans zich
te ontwikkelen. Ze studeren op onze
kosten, krijgen bij elk behaald certificaat een salarisverhoging en hoeven
daarvoor geen studieovereenkomst
te tekenen. Omdat het essentieel
is dat wij aan de vraag van onze opdrachtgevers kunnen voldoen.'
 www.digiwyse.nl
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AGENDA
di. 30 april
Sparkz netwerkdiner
Voor ondernemers & beleidsmakers,
aandacht voor Blue Ribbon.
Vanaf 18.00 uur
Locatie: Brasserie de Houtrak
SparkzNetworking.nl

wo. 8 mei
Ondernemerscafé Bewust Haarlem
Open netwerkochtend voor
professionals.
9.00-11.00 uur
Locatie: Grand Café Vooges
www.bewusthaarlem.nl

zo. 5 mei
Kennemer Toerrit Lions Club
Voor youngtimers en oldtimers, met
lunch en aansluitend diner.
Gehele dag
Locatie: Kennemerland
www.kennemertoerrit.com

wo. 15 mei
Life Changing Event
Masterclass mkb over pensioenen en
bedrijfsovernames.
17.00-19.00 uur
Locatie: Sligro
www.mkb-haarlem.nl

di. 28 mei
Sparkz netwerkdiner
'Dress to impress', voor ondernemers &
beleidsmakers.
Vanaf 18.00 uur
Locatie: Landgoed Groenendaal
SparkzNetworking.nl

Save the date:

dinsdag 17 september komt
bestuurlijk en ondernemend
Haarlem bij elkaar voor de
traditionele Prinsjesdaglunch.
Aanmelden:
www.haarlemseprinsjesdaglunch.nl

Goede Zaken wordt geproduceerd onder redactionele
verantwoordelijkheid van:
communicatieadviesbureau
De Coalitie, Jaap Bonkenburg,
Jaap Sluis & Johan Tempelaar.

Tips en contact:
goedezaken@decoalitie.nl.
Volg ons ook op
www.goedezaken.nu
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