
Worldmeetings marketingsupport extra

Naast de standaard marketing support, biedt Worldmeetings de mogelijkheid voor extra exposure  
via de online Worldmeetings.com kanalen.

Breng uw locatie, een bijzonder nieuwsfeit of een tijdelijke 
actie, onder de aandacht via de volgende uitingen:

 Facts & figures

• 6.000 abonnees, bestaande uit meeting planners, 
boekers van externe vergader- en hotelruimtes, 
eventprofessionals en contactpersonen van locaties.

• Kwalitatieve database: bounce percentage en 
uitschrijvingen per mailing < 0,5%.

• Focus op content: iedere nieuwsbrief bevat minimaal  
1 inhoudelijk blog en 1 artikel. De advertorial komt 
tussen de redactionele berichten te staan.

• Hoge openingsratio: 28 - 33%
• Hoe interessanter en relevanter de aangeleverde 

content, hoe hoger de CTR.

 Voorwaarden 

• De advertorialtekst in de nieuwsbrief bestaat uit 
maximaal 50 woorden en één HQ afbeelding.  
De abeelding is horizontaal en rechtenvrij

• Het artikel bevat minimaal 300 woorden en maximaal 
500 woorden

• Een backlink naar de eigen website zal Worldmeetings 
vervangen door een verwijzing naar de locatiepagina 
op worldmeetings.com

• Worldmeetings voert de eindredactie en behoudt het 
recht voor om de tekst aan te passen

 Tips ter verhoging van de CTR

• Inleven; de doelgroep bestaat uit boekers van 
Worldmeetings en zijn niet uw eigen relaties

• Benadruk wat écht bijzonder is aan uw locatie  
in plaats van een generieke omschrijving

• Zorg voor unieke content; géén kopie van teksten  
van de eigen website 

• Een pakkende koptekst en professionele foto zorgen 
voor attentiewaarde

Meer weten over marketing support extra? 
Bel voor een persoonlijk gesprek met uw  
Contract Manager via 070 – 313 11 00 of mail naar 
contracting@worldmeetings.nl.

1. Advertorial in ‘Worldmeetings nieuwsbrief’ 
Een advertorial in de maandelijkse e-nieuwsbrief 
bestaat uit een korte vermelding en een 
afbeelding, met daarachter een URL naar een 
artikel op worldmeetings.com 

2. Artikel in rubriek ‘nieuws’ op worldmeetings.com 
Het artikel is voorzien van een afbeelding en  
bevat een doorlink naar de locatiepagina op 
worldmeetings.com.

Pakketprijs: € 345 exclusief BTW
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