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Jouw blogartikel op TrucksNL Blog

De voordelen van een blogartikel

Leuk dat je een blogartikel op TrucksNL Blog wilt plaatsen. In deze brochure lees je

alles over wat dit jou kan opleveren.

Met een blogartikel op TrucksNL zet je jouw bedrijf op de kaart. Je straalt autoriteit uit

op het gebied waar je zaken in doet en bouwt meer naamsbekendheid op onder jouw

doelgroep.

En hoe meer blogartikelen jij hebt die linken naar jouw website, hoe beter je vindbaar

bent voor jouw doelgroep in Google. Google kijkt namelijk naar hoe relevant jouw

website is voor jouw doelgroep, door o.a. de hoeveelheid links die ernaartoe verwijzen.

Je zet jouw bedrijf op de kaart

Je bouwt autoriteit op

Je breidt jouw naamsbekendheid uit

Je verbetert je vindbaarheid in Google
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Jij bepaalt de inhoud van jouw blogartikel op TrucksNL Blog

(https://www.blog.trucks.nl). Dit is dus een mooie manier om de kennis van jouw

bedrijf over te dragen naar jouw doelgroep. Je laat zien dat jij de expert bent op het

gebied waar je zaken in doet: jij kan jouw doelgroep helpen met een oplossing voor hun

probleem, namelijk jouw product/dienst.

Bereik jouw doelgroep nationaal en internationaal. Je plaatst een blogartikel bij ons in

het Nederlands en Engels.

Hieronder zie je een voorbeeld van een gedeelte van een blogartikel op TrucksNL Blog

Wat kan er in het blogartikel staan?

https://www.blog.trucks.nl
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Prijzen zijn afhankelijk van het pakket dat je kiest, en de wensen die jij hebt. Onze

standaard pakketten staan op de volgende pagina vermeld, maar zijn dus naar wens

aanpasbaar.

Je kunt jouw eigen blogartikel schrijven voor op ons TrucksNL Blog. Kies dan voor ons

basispakket. Heb je zelf geen ervaring met blogartikelen schrijven of wil je tijd

besparen? Geen probleem, wij helpen jou. Je kunt dan kiezen voor het plus pakket of

het premium pakket.

Jouw blogartikel krijgt altijd de promotie die het verdient. Wij delen het op onze

Facebook- en LinkedInpagina. Maar ook via de mail naar de leden die zich hebben

ingeschreven om de nieuwste blogartikelen te lezen. Bij het premium pakket delen we

jouw blogartikel ook in onze nieuwsbrief met een bereik van 54.000 mensen.

Wat kost een blogartikel?
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Jij levert een Nederlands blogartikel aan

Basispakket

Jij levert een Engelse vertaling aan (optioneel)
Jij levert de afbeeldingen bij het blogartikel aan

Wij delen jouw blogartikel via verschillende social media en mail

Jij levert een Nederlands blogartikel aan

Plus pakket

Engelse vertaling geregeld door TrucksNL (optioneel)
Afbeeldingen geregeld door TrucksNL

Wij delen jouw blogartikel via social media en mail

TrucksNL schrijft een blogartikel voor jou

Premium pakket

Engelse vertaling geregeld door TrucksNL (optioneel)
Afbeeldingen geregeld door TrucksNL

Wij delen jouw blogartikel via social media en in onze nieuwsbrief

Aanrader
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Bel of mail ons even. Wij bespreken graag vrijblijvend met jou wat de mogelijkheden

van een blogartikel zijn die passen bij jouw bedrijf en wensen.

+31 (0) 6 46 75 08 78
r.oberink@tnlbusiness.com

Rolf Oberink

Scan en bel meteen

+31 (0) 6 33 78 79 24
m.zomerdijk@tnlbusiness.com

Max Zomerdijk

Scan en bel meteen

Ben je overtuigd of wil je meer weten?

+31 (0) 6 33 78 79 24

mailto:p.vinke@tnlbusiness.com
mailto:p.vinke@tnlbusiness.com

