Free publicity in een
magazine

Impact maken met free publicity
rvg media & impact kijkt op basis van expertise, (40 jaar) ervaring en een intensieve
relatie met grote magazines samen met jou naar de perfecte match voor een
lezersactie. Samen doorlopen we onderstaand stappenplan:

STAP

01

Product of dienst
We onderzoeken samen met jou
welk product of welke dienst je
beschikbaar wil stellen voor de
lezersactie. Je stelt deze prijs
beschikbaar en in ruil daarvoor
geeft het magazine jou gratis
publiciteit. Zichtbaarheid voor
jouw merk met een redactioneel
karakter, níet als advertentie.

STAP

02

Wie past bij jou?
We onderzoeken (indien dit nog
niet van te voren aangevraagd is)
voor jou welk magazine hier het
beste bij past en met hoeveel
edities jij het beste resultaat
behaalt. Welk magazine leest
jouw doelgroep?

STAP

03

Beeldmateriaal
samenstellen
We adviseren en kiezen samen
met jou welk beeldmateriaal het
beste past om de lezers aan te
spreken. Daarna leveren wij dit
samen met een tekst voor je aan
bij het magazine en kan het op
naar de drukker!

Geen zorgen over
de prijswinnaars

STAP

04

Wij behandelen met zorg
voor jou alle prijswinnaars.
We lichten ze in over hun
gewonnen prijs en het
enige dat jij hoeft te doen is
de prijzen opsturen.

www.rvg.media

STAP

05

Vragen
behandelen
Hebben de prijswinnaars vragen?
Daain zijn wij voor hen het eerste
aanspreekpunt!

STAP

06

Let’s look at the
results!
We kijken samen met jou naar de
resultaten van de lezersactie en
voor welke acties jouw merk nog
meer geschikt is.

Voordelen?
Jouw merk verbinden aan sterke media
Zichtbaarheid van jouw merk in een redactioneel kader

Volle aandacht van de lezer voor jouw product door de
interactie met de puzzels en belacties
Geen out of pocket kosten

Free publicity die wél beïnvloedbaar en planbaar is

rvg media & impact
Zelf voordeel halen uit een free publicity actie in een
magazine? Bel, mail of bericht ons en we maken impact
voor jouw merk.

www.rvg.media

