
Maak je bedrijf zichtbaar
communicatie-abonnement



Samenwerking
Een abonnement klinkt als ‘ergens aan vast zitten’, maar dat geldt 
voor dit abonnement zeker niet. Wij werken niet met een samen
werkingscontract en de samenwerking is dagelijks opzegbaar. Ons 
streven is natuurlijk wel een fijne en duurzame samenwerking. Wij 
adviseren daarom minimaal één keer per kwartaal met elkaar om tafel 
te gaan, maar het aantal afspraken per jaar is geheel afhankelijk van 
jouw wens. 

Vind je het ook lastig om continu met communicatie bezig te 
zijn binnen je  bedrijf? We merken dit bij veel bedrijven, je bent 
dus niet de enige! Je bent  logischerwijs vooral gericht op je eigen 
werk  waardoor mooie projecten,  ontwikkelingen van innovatieve 
 producten en maatschappelijke activiteiten  h elaas vaak  onzichtbaar 
zijn voor je doelgroep. Bureau de Clou wil hier, samen met jou, 

graag verandering in brengen.

Jaarplanning
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Huisstijl/logo

Flyer/folder

Brochure

Magazine

Krant

Nieuwsbrieven

Direct mailing

Video

Persberichten

Website

Advertentie

Online marketing

E-magazine

Beursmaterialen

Poster

Banner

Autobelettering

Jaarverslag

Specials (give-a-ways)

Drukwerkbegeleiding

Social media

Verpakkingen

De CLOU-formule
Communicatie - (Waarom zitten we met elkaar om tafel)

Lopende zaken - (Wat speelt er)

Overzicht door bepalen communicatiemomenten - (Wanneer)

Uitvoering - (Wie & hoe)

Toetsing
Voldoet de communicatie aan de volgende voorwaarden?

Doelgroep Voor wie doen we het?
Doel Wat is het doel 

van de communicatie?
Probleemanalyse Draagt de communicatie bij aan 

de oplossing voor het probleem?
Toegevoegde waarden Geeft de communicatie uiting aan 

de toegevoegde waarden die we te 
bieden hebben aan de doelgroep

Notities

Volgende afspraak
Datum

Tijdens een afspraak gaan we te werk met onderstaande jaarplanning. We maken gebruik van de 
 CLOUformule en toetsen of de communicatie voldoet aan gestelde voorwaarden. We bieden je op deze 
 manier een consistent  communicatiebeleid voor je bedrijf. De vervolgstap van de gekozen strategie is 
de uitvoering. Waar nodig kunnen we je daarin ondersteunen.

Maak je bedrijf
(opnieuw) zichtbaar

Wij bieden je ondersteuning om (opnieuw) focus te leggen op communicatie. Dit doen we middels ons 
 communicatieabonnement. Wat dat abonnement inhoudt? We willen op regelmatige basis met je om tafel om 
inzicht te creëren op lopende zaken en deze te beoordelen op communicatiewaarden, communicatiemomenten 
vast te stellen en de jaarplanning door te lopen. We bieden op deze manier een consistent communicatiebeleid voor 
jouw bedrijf. Kortom, we signaleren communicatiewaardige bedrijfsactiviteiten, maken ze zichtbaar en zorgen voor 
continuïteit daarin.

Wat is ons doel?
Met het communicatieabonnement willen we 
een duurzaam communicatiebeleid creëren voor 
jouw bedrijf. Daarnaast willen we gemiste kansen 
niet langer laten liggen en ervoor zorgen dat je 
de juiste indruk achter laat bij je doelgroep. 

Voordelen voor je bedrijf
Een duurzaam communicatiebeleid brengt 
voordelen met zich mee. Door consistente en 
ge plande communicatie laat je je niet meer leiden 
door de waan van de dag. Dit zorgt voor rust 
 binnen het bedrijf. Deze rust straal je dan ook uit, 
wat resulteert in vertrouwen bij de klant.

Enthousiast?
Hebben we je enthousiast weten te maken? Mooi. Daar  worden 
wij dan weer enthousiast van. Bel ons op 0316 80 19 70 of mail 
naar  guido@bureaudeclou.nl of  marieke@bureaudeclou.nl voor 
een (kennismakings)afspraak.

Op naar een duurzame samenwerking!
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