De BSAE Leveranciers Selectie biedt een overzicht van
bedrijven en organisaties die diensten en producten op
maat van ledenorganisaties leveren.

Leveranciers Selectie

Je krijgt toegang tot een zeer gericht netwerk van
professionals in ledenverenigingen en
sectororganisaties.

[opnamevoorwaarden]
Zie www.bsae.be/partners voor de meest actuele versie
van de BSAE Leveranciers Selectie

Interesse om hierin opgenomen te worden:
josefien@bsae.be l Community Manager BSAE

5 redenen om prominent aanwezig te zijn
in de BSAE Leveranciers Selectie:
1. De Leveranciers Selectie staat prominent vermeld
op de BSAE-website.
2. BSAE gebruikt deze selectie regelmatig bij
contacten met (potentiële) leden, bij vragen van
hen en bezorgt de selectie minstens 1x per jaar
aan elk lid.
3. Je ontvangt de BSAE-ledennieuwsbrief
Community, waardoor je exclusief op de hoogte
blijft van de werking van BSAE en de behoeften en
noden uit de sector.
4. Je kan zelf 2à3 maal content (nieuws, cases…)
aanleveren voor de website en de nieuwsbrieven
van BSAE, waaronder de wekelijkse BSAE
NewsAlert (3500 contacten). Bij aanvang wordt
ook een uitgebreid profiel/artikel opgenomen.
5. Je komt preferent in aanmerking voor een
samenwerking met BSAE vanuit je expertise of
cases.

Contact: Hans Mathieu
hans@storycatchers.be - Tel. 03 369 94 46
www.storycatchers.be

PRAKTISCH:
Vorm van opname: zie hieronder 2 voorbeelden
Naast logo en korte omschrijving kan je algemene en
directe contactgegevens meedelen!
Kostprijs: 395 (excl. BTW) voor 12 maanden
(geen automatische verlenging)

Intekenen kan via een eenvoudige e-mail
aan josefien@bsae.be.
Start en looptijd gaan in na betaling factuur.
BSAE verbindt zich niet aan een oordeel over het aanbod
van deze leveranciers. BSAE behoudt de eindredactie van
de betreffende publicaties.

Contact: Aster Meekers
info.be@procurios.com - Tel. 03 237 41 45
http://procurios.com/members

Dé cloud oplossing om elke organisatie te laten groeien
Storycatchers helpt organisaties om slim gebruik te
en professionaliseren. Communicatie. Marketing.
maken van online video. Dit in de vorm van live
webinars, educatieve videoreeksen of videoreportages. Segmentatie. Nieuwe leden aantrekken en beheren.
# Webinars # Videoreportages #Leren

# BuildEngagement # CRM # CMS

Geïnteresseerd in een nog nauwere samenwerking met BSAE onder de vorm van een structurele
partnership? Aarzel niet ons te contacteren!
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