PLATFORM VOOR GEMEENTEN, BELEGGERS, ONTWIKKELAARS EN EINDGEBRUIKERS

UW GEMEENTE
IN DE SPOTLIGHT

Landelijk onder de aandacht
Wilt u als gemeente graag landelijke bekendheid geven aan
al uw beschikbare kavels, bedrijventerreinen, kantoor-, winkelen woonprojecten?
Met een uitgebreide presentatie op het platform
Vestigingslocaties.nl kunt u zich het hele jaar door presenteren
aan beleggers, investeerders, ontwikkelaars en eindgebruikers.
Midden in het hart van uw doelgroep.
En omdat u koppelingen kunt aanbrengen naar uw eigen
website, komen belangstellenden rechtstreeks bij uw
projecten terecht.

“

Willemien Vreugdenhil, wethouder Ede
Ede en de regio FoodValley beleven een
doorbraak met de komst van het World
Food Center, het centrum van kennis,
innovatie, productontwikkeling en informatie op het
gebied van food. Samen met de Universiteit van
Wageningen bouwen we in Food Valley aan een
wereldwijd toonaangevende campus op het gebied
van onderzoek en productontwikkeling op het
gebied van voedsel. Door onze plannen en locaties
te etaleren op Vestigingslocaties.nl zijn wij in de
gelegenheid onszelf 24/7 te presenteren aan onze
doelgroepen in de financiële en vastgoedsector.
Daarbij profiteren we optimaal van de acties van
PropertyNL om de website te marketen.”

Ook zichtbaar op alle andere communicatiekanalen van PropertyNL
Als deelnemer aan het platform Vestigingslocaties.nl maakt u optimaal gebruik van al onze communicatiekanalen.
Al onze media zetten wij in om de aandacht te vestigen op het platform Vestigingslocaties.nl. Dat betekent dat uw
presentatie, nieuws en persberichten ook op de volgende communicatiekanalen terechtkomen:
nieuwsbrief: uw nieuws of persberichten publiceren wij niet alleen op de website zelf maar nemen
• PropertyNL
we ook op in de nieuwsbrief van PropertyNL
website: op de website is een aparte rubriek over Vestigingslocaties die doorlinkt naar de website
• PropertyNL
Vestigingslocaties.nl
magazine: in het magazine is een aparte rubriek Vestigingslocaties.nl met al het nieuws en
• PropertyNL
achtergronden over steden, locaties en ruimtelijke ordening. Elke editie van het magazine wordt extra verspreid

•
•
•

onder vastgoedprofessionals. Uw nieuws of persberichten verschijnen ook in deze rubriek.
Social media: het nieuws en informatie op de site wordt voortdurend onder de aandacht gebracht via onze
social media zoals Twitter en Linkedin.
Beurzen: Vestigingslocaties.nl wordt prominent geafficheerd op beurzen als Provada en op bijeenkomsten van
PropertyNL;
Wikistedia.nl: uw informatie wordt doorgeplaatst op de website Wikistedia.nl; Het platform voor wonen, werken
en winkelen. Nu en straks.

“

Joost van Keulen, wethouder Groningen
Groningen biedt veel mogelijkheden voor
investeerders. We hebben alles in huis
wat je van een moderne grote stad mag
verwachten. Groningen beschikt over een groot
potentieel aan hoogopgeleide arbeidskrachten en
heeft ook extra ruimte. De Zernike Campus is een
locatie waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven
elkaar vinden. Het Europapark is een andere
toplocatie met voor investeerders interessante
mogelijkheden. Onze aanwezigheid op de website
Vestigingslocaties.nl brengt ons precies bij de
mensen die we willen interesseren voor onze
propositie.”

De website scoort hoog onder de doelgroep van
beleggers en eindgebruikers.
Vestigingslocaties.nl is bestemd voor vastgoedprofessionals die vestigingslocaties en investeringskansen
zoeken. Het vertrekpunt voor bedrijven en organisaties
die zich oriënteren op een nieuw of ander onderkomen
voor hun bedrijf, kantoor en winkel; voor beleggers
die hun vastgoedportefeuille willen versterken. Dat is
een specifiek segment van de vastgoed- en financiële
sector.
PropertyNL werkt in het hart van deze doelgroep.
Onze communicatiekanalen en platforms staan in een
open verbinding met de vastgoedprofessional. Al onze
media zetten wij in om de aandacht te vestigen op
Vestigingslocaties.nl en uw presentatie daarop.
Bezoekers Vestigingslocaties
(01.01.14–31.12.14)
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“

René van Hemert, wethouder Rijswijk
Rijswijk is een ondernemende groei
gemeente in het hart van de Haagse regio.
Met meer dan 3.000 bedrijven en 30.000
banen op 48.000 inwoners heeft Rijswijk een
unieke propositie voor beleggers, ondernemers en
inwoners. Naast grote organisaties als Shell, het
Europees Octrooibureau en Ziggo, kiezen jaarlijks tal
van MKB-bedrijven voor een vestiging in onze stad.
Alleen al in het afgelopen jaar hebben we meer
dan 100 nieuwe bedrijven mogen verwelkomen.
Een krachtige marketingstrategie is essentieel
voor onze zichtbaarheid en profilering. De website
vestigingslocaties.nl vormt daarbij een krachtige pijler
in onze online marketingmix.”

Verhuur van en handel in onroerend goed 25%
Overheid, pensioenfondsen 15%
Financiële instellingen (geen pensioenfondsen) 18%
Eindgebruikers 15%
Bouw & ontwikkelaars 15%
Div. (w.o. onderwijs, architecten, advies) 12%
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