Content Partnership

Thought leadership claimen op jouw domein.

Content Partnership
Een content partnership met Adformatie is bij uitstek geschikt om
een positie als thoughtleader in een specifiek domein te claimen.
Het content partnership maakt spelers in het ecosysteem van
marketing, media, creatie en communicatie op een geloofwaardige
wijze tot autoriteit. Door zich te profileren langs de as van de
inhoud.

De invulling van het partnership kan op verschillende manieren.
Verdiepende kennis, onderzoek en duiding zijn impactvoller en
sluiten beter aan op de redactionele kwaliteitsuitstraling van
Adformatie.

Twee vormen van content partnership

Content partnership (aanbevolen)

Topic partnership

• Gedurende langere periode (minimaal 6 maanden)

• Mogelijk voor kortere periode (minimaal 1 maand)

• Koppeling met 1 – 3 topics

• Koppeling met 1 topic

• Inclusief partnerprofiel

• Inclusief partnerprofiel
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Partnerbijdrages
• Het content partnership omvat een vooraf
afgesproken aantal bijdrages (artikelen) die de
partner zelf kan maken en publiceren op het
platform.
• Een partnerbijdrage kan gekoppeld worden
aan één van de 23 topics op Adformatie.nl
• Een partnerbijdrage wordt getoond op de
homepage, de partnerpagina, de topicpagina,
onder een aantal artikelen met hetzelfde topic
en in de nieuwsbrief.
• Adformatie kan het vervaardigen van de
bijdrages uit handen nemen.
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Partnerprofiel
• Elke partner krijgt een eigen partnerpagina:
www.adformatie.nl/naampartner
• Op deze pagina staat bedrijfsinformatie, social
links en alle gepubliceerde artikelen van de
partner.
• Het partnerprofiel wordt gekoppeld worden
aan maximaal 0-3 topics.
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Topic Overzicht
• Partnerbijdrages kunnen gekoppeld worden
aan één van de 23 topics van Adformatie.nl.
Dit is het hoofdtopic.
• Het is eventueel mogelijk om een bijdrage
tevens te koppelen aan 2 subtopics.

Topics

Onderwerpen, tags

Effectiviteit
Bureaus
Campagnes
Carriere
Contentmarketing
Commerce
Customer Experience
Craft
Data & Insights
Design
Digital transformation & tech
Diversiteit
Targeting & segmentatie
Gedragsverandering
Interne communicatie
Influencer marketing
Media
Merkstrategie
PR
Privacy
Programmatic
Purpose marketing
Reputatiemanagement

Accountability, ROI, attributie, conversie
Accounts, nieuwe bureaus, consolidatie, netwerken,
Cases
Movers, persoonlijke ontwikkeling, opleiding
branded content thoughtleadership
retail, e-commerce
Customer journey, touchpoints
videoproductie, illustratie, cgi, fotografie
Marktonderzoek, bestedingen
digital design, product design
Artificial intelligence, machine learning, voice search, robotisering, blockchain
Doelgroepen,
Nudging, overheid, non-profit
Change management,
Influencers, instagram, snapchat, youtube
Mediastrategie, media-inkoop, distributie
Positionering , branding
Lobby, stakeholder management
GDPR, cookies,
digital advertising, transparantie, marketing automation
duurzaamheid,
Brand safety, crisiscommunicatie, woordvoering
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Meer weten?
Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van een contentpartnership? Of heb je nog vragen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op, we vertellen je er graag meer over de contentmarketing
mogelijkheden op het Adformatie platform.

• Harald Taylor - 06 83 94 04 45
• Robert de Vries - 06 29 55 09 77
• Rafael de Bruin - 06 10 14 00 79
• Ragini Tedjai – 020 573 36 32

• Of mail naar sales@adformatie.nl
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