Profilering 2019

alles over

Assessments

Alles over Assessments zet zich in voor het versterken van transparantie, kwaliteit en innovatie
in de assessmentbranche.
Een van onze initiatieven, onze website, ontvangt de laatste jaren circa 35.000 bezoekers per
jaar. Deze bezoekers bekijken jaarlijks meer dan 175.000 pagina’s!
• Wilt u ook gezien worden door de geïnteresseerde bezoekers van Alles over Assessments?
• Wilt u in contact komen met deze groep potentiële opdrachtgevers?
Alles over Assessments kan u hierbij helpen en heeft voor u drie opties ontwikkeld:
Optie 1: Uw bureau ‘in the spotlight’
U zet uw bureau ‘in the spotlight’. Dit betekent dat het logo van uw bureau (met een link naar
uw eigen website) op alle pagina’s wordt geplaatst, dus ook op de homepage van allesoverassessments.nl. Afgelopen jaren werden de logo’s van deze bureaus jaarlijks rond de 175.000
keer getoond! Bezoekers zien zo uw bureau, terwijl zij aan het zoeken zijn naar informatie over
assessments. Uw naamsbekendheid groeit gegarandeerd! Bovendien versterkt deze vermelding
uw Google ranking door de vele verwijzingen vanaf Alles over Assessments naar uw bureau.
Investering € 495,- per jaar, excl. btw.
Optie 2: Uw bureau bovenaan in zoeklijsten
Wanneer u kiest voor deze optie verschijnt uw bureau altijd op een top 5 positie wanneer potentiële klanten zoeken via de zoekcriteria op allesoverassessments.nl.
Bovendien wordt uw logo naast uw bedrijfsnaam geplaatst. Zo springt uw bureau er gegarandeerd uit tussen de meer dan 300 assessmentdienstverleners in Nederland.
Jaarlijks gebruiken potentiële opdrachtgevers, die gericht op zoek zijn naar een (online) assessmentbureau 3000 keer de zoekfunctie van Alles over Assessments.
Investering € 695,- per jaar, excl. btw.
Optie 3: Uw bureau krijgt het Certificate of Excellence voor Assessmentdienstverlening
Laat uw klanttevredenheid toetsen door BusinessWise, specialist in klant- en medewerkersonderzoek en krijg het Certificate of Excellence voor assessmentdienstverlening.
Het Certificate of Excellence onderzoek biedt uw bureau een rapportage met vertrouwelijke feedback van uw klanten, inzicht in uw klanttevredenheid en benchmark informatie ten opzichte van
assessmentaanbieders in Nederland.
Als uw opdrachtgevers uw assessmentdienstverlening beoordelen met
gemiddeld een 7,5 of hoger (schaal 1-10), dan kunt u zich twee jaar lang
profileren met het Certificate of Excellence op uw website, in digitale handtekeningen, in offertes etc.
U krijgt daarnaast extra online profilering via allesoverassessements.nl.
Investering € 1595,- excl. btw.

