
Exposure pakket Collin Crowdfund  

 

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

van uw onderneming te delen met de buitenwereld.  Free publicity verkrijgen in de on- en offline 

media is hiervoor een krachtig tool. U creëert draagvlak bij uw doelgroep via een onafhankelijke 

partij. Wilt u hierin graag ondersteuning om dit te bereiken? Collin Crowdfund biedt u een exposure 

pakket waarbij al het werk door een ervaren PR-consultant voor u uit handen wordt genomen. 

 

 Wat houdt het exposure pakket in? 

- Wij schrijven een persbericht op basis van de pitch van uw lening aanvraag. En we stellen een 

maatwerk perslijst samen. Dit is een mix van regionale kranten en vakbladen (online en 

gedrukte media) gebaseerd op uw markt, doelgroep en product/dienstverlening. Beide krijgt 

u ter goedkeuring en kunt u aanvullen en/of corrigeren waar nodig.  

- Na goedkeuring versturen wij het persbericht namens Collin Crowdfund en uw bedrijf naar 

de redacties van de diverse media. 

- Na een aantal dagen vindt er een persoonlijke follow up plaats met de top 3 media uit de 

perslijst.  

- Na het versturen van het persbericht monitoren wij of het persbericht is gepubliceerd. Wij 

houden u hiervan op de hoogte 

- Collin gaat de publicaties ook actief promoten via de eigen website en social media 

(Facebook, LinkedIn en Twitter) om het bereik extra te vergroten.  

- Wanneer de lening live gaat op ons platform zal Collin berichten plaatsen op de social media 

kanalen. Bij volschrijving van de lening plaatsen we een felicitatiebericht op de social media. 

Voor het felicitatiebericht vragen wij u een mooie foto aan te leveren.  

De kosten voor dit exposure pakket bedragen € 290,- (exclusief BTW) en worden ingehouden op de 

uitbetaling van de lening.   

 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.   

  

Het exposure pakket wordt uitgevoerd door Joanna Vervoort (Vervoort Communicatie).  

Zij is een zelfstandige PR- en communicatie consultant met al meer dan 20 jaar ervaring in 

uiteenlopende branches, nationaal en internationaal. Zij kan desgewenst ook aanvullende PR- en 

communicatiewerkzaamheden voor uw bedrijf verrichten.  

Tevens kan er extra tijd worden geïnvesteerd in de persoonlijke benadering van de media. Hiervoor 

rekent zij haar reguliere uurtarief ad € 70,- excl. BTW. 


