
Be good 
and

post it!



Be good and post it on LinkedIn
Vandaag de dag zijn Social Media niet meer weg te denken. En dat niet alleen. 
Social Media gaan nooit meer weg. Doe daar je voordeel mee, want het is een 
laagdrempelige en voordelige manier om 
contactpersonen binnen je doelgroep(en) 
te bereiken en reacties te scoren. In B-to-B 
is LinkedIn hét kanaal. Be good and post it 
on LinkedIn. Schitter niet door afwezigheid, 
maar val op door aanwezigheid. Subtiel 
en op een manier die bij jou en jouw 
organisatie past.

Ontzorgen
Iedereen, die dat wil, kan zelf berichten op LinkedIn posten. Toch werkt dat 
in de praktijk niet altijd optimaal. Daarom is het goed om bij het posten van 
nieuwsberichten ook professionals te betrekken die er dag in, dag uit mee bezig 

zijn. P2Content is zo’n professionele partner. 
Wij weten hoe het werkt. LinkedIn posts 
moeten vooral relevant en interessant 
zijn voor diegenen die je via LinkedIn wilt 
bereiken. Die kennis, ervaring en expertise 
hebben wij ruimschoots en daarmee willen 
we graag helpen en ontzorgen.



Eerst het plaatje, dan het praatje
Hoe pakkender de boodschap, hoe groter 
het bereik en kans op succes. Overigens 
hangt het succes op social media voor een 
belangrijk deel af van het beeld. Als geen 
ander weten wij hoe dat werkt en hoe 
wij jouw boodschap op LinkedIn kunnen 
voorzien van een sprekend beeld. Ofwel: 
‘Eerst het plaatje, dan het praatje!’

Tam/tam op social media
Als er ontwikkelingen zijn die in aanmerking komen voor een post op LinkedIn 
en/of meer, dan volstaat een telefoontje 06 54 25 48 71 en/of een mailbericht 
naar: info@P2Content.eu. Dan pakken wij het op. Omgekeerd nemen wij met 
enige regelmaat contact op om zodoende op de hoogte te blijven van relevante 

ontwikkelingen, die zich lenen voor tam/
tam op social media en meer. Zo houden wij 
elkaar scherp en ontzorgen we je met het 
publiceren van relevant nieuws op LinkedIn 
en eventueel op je eigen website.

Extra exposure
Naast het online publiceren van LinkedIn posts bestaat 
de mogelijkheid dat het bericht ook wordt meegenomen 
in UPDATE, de digitale nieuwsbrief van P2Content. 
Deze wordt frequent als web mailing naar ruim 1.000 
persoonlijke e-mailadressen verstuurd.



Tarieven

Hoe werkt het?
Het creëren van complete content (plaatje + praatje) voor een LinkedIn post

• Praatje | Korte en krachtige tekst (één/twee regels) met eventueel hyperlink  
naar website en/of online publicatie

• Plaatje | Visual in LinkedIn template (zie voorbeelden) op basis van  
bestaand beeld

• Publiceren bericht op eigen LinkedIn bedrijfspagina en/of de PZC  
LinkedIn pagina (+ 1.600 volgers)

• Rapportage van het bereik (aantal weergaven) en de reacties in de  
vorm van het aantal ‘interessants’ / ’reposts’ / ‘comments’

LinkedIn Posts

• 1 – 5 nieuwsberichten € 90,00 per LinkedIn post *)

• 6 – 10 nieuwsberichten € 82,50 per LinkedIn post *)

• 10+ nieuwsberichten € 75,00 per LinkedIn post *)

*)  Het tarief wordt bepaald door een inschatting vooraf van het aantal  
 LinkedIn posts per jaar

Plaatjes en Praatjes creëren

• Het maken van beelden op aanvraag

• Het maken van teksten op aanvraag

• Stockbeelden € 15,00 per beeld





DANTO
Creatieve Communicatie

Meer informatie?

Stuur een mail naar info@P2Content.eu of bel 06 54 25 48 71

P2 staat voor: ‘Eerst het Plaatje, dan het Praatje!’ en is een initiatief van: 


