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Uw crowdfund campagne is het moment om het verhaal áchter uw groeiplannen, ambities of succes 

te delen met de buitenwereld. Het exposure pakket van Collin Crowdfund biedt u de mogelijkheid om 

dit moment optimaal te benutten.  

 

De doelstelling van dit pakket is om de naamsbekendheid van uw onderneming en/of product te 

vergroten met als uiteindelijk doel uw omzet en groei te bevorderen. Het exposure pakket wordt 

verzorgd door PR-adviseur Joanna Vervoort. Zij onderneemt de volgende activiteiten voor u:  

 

 Persbericht: Het schrijven van een persbericht voor het verkrijgen van free publicity in de online en 

offline media. Een redactioneel artikel naar aanleiding van het persbericht, in een tijdschrift, krant of 

op een online platform, creëert een gevoel van vertrouwen en draagvlak bij uw doelgroep. Dit kan 

uiteindelijk leiden tot een bezoek of verkoop.  

Het persbericht wordt namens uw onderneming en Collin gezamenlijk uitgebracht.  

 Tekst: De tekst van het persbericht wordt geschreven op basis van de pitch van uw leningaanvraag. 

Deze tekst ontvangt u altijd ter goedkeuring voordat het persbericht naar de pers wordt verstuurd.  

 Perslijst: Een maatwerk perslijst wordt samengesteld. Een mix van regionale kranten en vakbladen 

gebaseerd op uw bedrijf, doelgroep en vakgebied. Na uw goedkeuring wordt het persbericht 

verstuurd.  

 Follow-up: Na het versturen van het persbericht wordt persoonlijk contact opgenomen met de top 3 

media waar het bericht het beste bij aansluit. 

 Monitoring: U wordt op de hoogte gehouden van de online en offline publicaties die zijn verschenen 

n.a.v. het persbericht. 

 Social media: Collin zal de publicaties actief promoten via de eigen website en social media (Facebook, 

LinkedIn en Twitter) en daarmee het bereik extra vergroten.  

 Livegang en geslaagde funding: Wanneer de lening live gaat op ons platform zal Collin berichten 

(+foto/filmpje) plaatsen op de social media kanalen en bij volschrijving van de lening wordt er een 

felicitatiebericht op de social media geplaatst. Voor het felicitatiebericht vraagt onze servicedesk u 

hiervoor een mooie foto aan te leveren.  

 

De kosten voor het exposure pakket bedragen € 390,- (exclusief BTW) en worden ingehouden 

op de uitbetaling van de lening.  
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Wanneer is een exposure pakket interessant voor uw onderneming? 

Vraagt u zich af of uw onderneming baat heeft bij een exposure pakket? Garantie op publiciteit 

bestaat niet. Maar bepaalde omstandigheden kunnen de kans op succesvolle publiciteit aanzienlijk 

vergroten. Ga in overleg met uw crowdfund coach de volgende criteria na:  

 

• Uniek & innovatief: Hoe unieker en/of innovatiever de dienst of het product van uw onderneming, hoe 

nieuwswaardiger uw verhaal en des te groter is de kans op publiciteit.  

• Impact: Hoe groter de impact van uw dienst of product is op de maatschappij, de samenleving maar 

ook de markt of regio waarin uw onderneming actief is, hoe groter de kans op succesvolle publiciteit.  

• Regionale binding: Hoe groter de binding van uw onderneming met de regio, bijvoorbeeld omdat u 

een grote bekendheid geniet, daar al tientallen jaren bent gevestigd of intensief samenwerkt met 

lokale partners, hoe groter de kans op publiciteit in regionale media.  

• Mijlpalen: Hoe meer mijlpalen uw onderneming te melden heeft, variërend van awards en jubilea, tot 

overnames, investeringen en internationalisering, hoe groter de kans op publiciteit.  

• Historie: Hoe groter de historie van uw (familie)bedrijf, hoe groter de kans dat media hier aandacht 

aan zullen willen besteden.  

 

 

 

 

 

Joanna Vervoort:    

 

Aanvullende PR-werkzaamheden 

Desgewenst kan Joanna aanvullende PR-werkzaamheden voor uw campagne verrichten, zoals de 

begeleiding op locatie van een interview. Tevens kan er extra tijd worden geïnvesteerd in de 

persoonlijke benadering van de media. Hiervoor rekent zij haar reguliere uurtarief ad € 70,- excl. BTW. 
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Voorbeelden communicatieactiviteiten 

Op de volgende pagina’s treft u ter illustratie enkele publicaties van persberichten die naar aanleiding 

van succesvolle crowdfinance campagnes zijn verschenen. Op de website van Collin Crowdfund ziet u 

op de pagina ‘Ondernemers in het nieuws’ nog meer voorbeelden van publiciteit die andere 

ondernemers naar aanleiding van het exposure pakket hebben verkregen. Er is echter geen garantie 

op media aandacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.collincrowdfund.nl/ondernemers-in-het-nieuws/
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