
GEEFT EEN 
BOOST AAN
JOUW BEDRIJF



De identiteit van jouw bedrijf,
maar dan online

Social media beheer
Je wilt online graag laten zien wat je
bedrijf doet en kan. Je wilt de
(online) klant overtuigen om langs
te komen of gebruik te maken van
jouw bedrijf. Ondanks dat je weet
dat het geld oplevert heb je er geen
tijd of zin in; social media. 

Maatwerk 

--> vier social media berichten

platform naar keuze;
Instagram, Facebook, LinkedIn

79,- p.m. 145,- p.m.

Samen met Cycling Media gaan we
ervoor zorgen dat jouw bedrijf
zichtbaar wordt op social media.
Met Instagram, Facebook en
Linkedin. Een band opbouwen met
de klant, vertrouwen opbouwen en
waarde creëren. 

Cycling Media helpt jouw bedrijf met
online impact! Bekijk de pakketten:

Heb je andere wensen voor
de invulling van jouw social
media? Dan denken we graag
mee en maken we een
vrijblijvende offerte op maat. 

ALTIJD ZICHTBAAR ALTIJD ONLINE
--> tien social media berichten

Gevarieerd over de plaformen;
Instagram, Facebook, LinkedIn



Voordelen social media 

Voordelen 
• Meer (regionale) zichtbaarheid;
• Betrouwbaarheid verhogen;
• Mensen zien wat je bedrijf doet;
• (Online) klantbinding;
• Herkenbaarheid;
• Merknaam opbouwen.

Organisch bereik creëren doe je met
social media. Ga maar eens na wat er
gebeurt als alle collega's van je
bedrijf het bericht delen? Jouw
collega's hebben stuk voor stuk weer
een eigen netwerk. Bedenk maar
eens hoeveel mensen je daarmee
kan bereiken. 

En niet alleen bereik is heel
belangrijk. Mensen maken graag
gebruik van een betrouwbaar bedrijf.
En het eerste wat mensen doen is
online zoeken. Online zien mensen
dat je actief bent. Dat geeft
vertrouwen. Mensen zullen daarom
sneller geneigd zijn naar jouw bedrijf
te gaan in plaats van de concurrent.

Mensen zien
dat je actief

bent. Dat geeft
vertrouwen.



Waarom Cycling Media

Cycling Media:
• Continuïteit;
• Betrouwbaarheid verhogen;
• Mensen zien wat je bedrijf doet;
• (Online) klantbinding;
• Herkenbaarheid;
• Content kalender.

Met jarenlange ervaring in de social media weet Cycling Media de juiste
content te genereren voor meer impact. Door de perfecte content te
gebruiken die bij het bedrijf past wordt de juiste doelgroep betrokken en
wordt een band opgebouwd. Met eindeloze inspiratie en hoogwaardige
afbeeldingen zorgt Cycling Media voor hogere conversies binnen jouw
bedrijf.

Betrek je doelgroep bij jouw bedrijf

De identiteit van jouw bedrijf, 
maar dan online. Door de 
klant online te binden met 
waardevolle content weten ze
jouw bedrijf offline sneller te
waarderen.

Bel vandaag nog voor een 
offerte en je social media is 
snel up-to-date!



www.cyclingmedia.nl
hallo@cyclingmedia.nl
+31646550213

Wouter Nieboer 
 Content creator


