Modules
Abonnementenwerving
actie leestafelabonnementen
actie proefabonnementen en follow up
opstellen belscripten telewerving
opzet Titaf actie
actie persoonlijke werving op straat of beurzen incl. instructie
uitvoeren en coordineren acties marketingjaarplan
quick scan potentieel abonnees en onderscheiden groepen
lezersonderzoek
kwalitatief marktonderzoek (perceptual mapping)
bereik- waarderingsonderzoek (kwantitatief)
Advertentieverkoop
leadoverzicht
offerte- en contractbevestiging advertentie-afname
rendementsanalyse speciale uitgave
sponsorovereenkomst~barterafspraken
tariefvergelijk concurrentie: relatief en absoluut
advertentiecontract en algemene voorwaarden
mailing incl. NAW bestanden + koppelingen: via Ad Hoc: per mailing
mailing nieuwe bedrijven incl koppeling aan KvK bestanden + procedure
verkoopptraining per deelnemer per dagdeel, minimaal 2 deelnemers
opstellen algemene voorwaarden en advertentiecontract
logica in tarievenbrochure + multimediapakketten
verkoopplan
jaarplanning
targetstructuur + bijsturing
Financiele administratie
akte van geldlening
check optimalisatie inkoopvoorwaarden druk of distributie
debiteurenprocedure incl. brieven en rapportage
kredietbeperkingstoeslag
procedures inkoopbeleid/optimalisatie crediteurenbeheer
barometer en thermometer-rapportages incl. import gegevens
liquiditeitsprognoses incl. import gegevens
managementrapportages incl. import gegevens
standaard exploitatierapportages + JEV incl. import gegevens
standaard voor exploitatiebegroting incl. MJR incl. import gegevens
Strategie
jaarplanning
targetstructuur + bijsturing
opstellen van huisstijl + vormgeving
sparringpartnerpakket voor directeur-uitgevers (4 sessies van halve dag)
strategisch uitgeefplan + vertaling hands on praktijk
marketingplan + vertaling hands on praktijk
Internet
zoekmachine optimalisatie (o.b.v. 5 zoektermen)
copywriting website actualiseren
copywriting website totaal initieel
professionale website o.b.v. CMS inclusief vormgeving
uitgebreide webshop met online betaalmogelijkheid i.c.m. site
implementatie internetsite (incl. site)
(Re)Organisatie
inschrijving BV i.o., VOF of eenmanszaak bij KvK
opstellen persbericht
SLA contract
standaard productmemo

excl uitvoeringskosten
excl uitvoeringskosten
excl uitvoeringskosten
excl uitvoeringskosten
vanaf per maand

vanaf
vanaf

i.c.m. expl. begroting
i.c.m. expl. begroting
i.c.m. expl. begroting

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf per maand
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

vanaf

diensten- en/of managementcontract
methodiek overleg en verslaglegging
huurovereenkomst
aandeelhoudersovereenkomst
franchise-overeenkomst
oprichten besloten vennootschap (excl. notariskosten)
opstellen VOF contract
Personeel
procuratie-overeenkomst
bezoekrapportage verkoopmedewerkers
functie-omschrijving (per functie)
opstellen vacature-advertenties (per functie, excl. opmaak)
arbeidscontract
bedrijfsautoregeling
overeenkomst free lancers
provisieregeling
resellercontract
tantième regeling
directiecontract
functionerings- en beoordelingssystematiek + verslaglegging
opstellen loongebouw en functiewaardering
UWV ontslagaanvraag
Subsidie
WBSO aanvraag
RDA aanvraag
opstellen subsidie-aanvraag Stimuleringsfonds voor de Pers
* tarieven exclusief 21% BTW

i.c.m. targetstructuur
i.c.m. expl. begroting

vanaf
vanaf
No cure, No pay
No cure, No pay
vanaf

