Kijk sne
l
op onze
nieuwe
site!

Dé Pensioensite van Nederland!
Waarom eenzorgeloospensioen.nl
Vandaag de dag is het regelen van een ‘eigen pensioen’ erg belangrijk. Door alle ontwikkelingen en
veranderingen zal een pensioen alleen niet toereikend meer zijn. Daarom wordt het signaal afgegeven
(DNB) dat mensen zich moeten verdiepen in hun financiële situatie en gaan nadenken over hun eigen
oudedagvoorziening.
Alles wat met pensioen te maken heeft, is echter voor velen erg complex. Veel bedrijven communiceren
hun pensioenproducten niet duidelijk binnen het ruime aanbod van alle andere producten. Daarnaast
communiceert elk bedrijf weer op een andere manier. Er is voor velen geen doorkomen aan.
Mensen willen ook niet alle websites één voor één afstruinen naar een product wat het beste bij ze
past. Daarom is het tijd voor een website waar men alles op één plek kan vinden (het zogenaamde onestop-shop principe). Om dingen nog makkelijker te maken, is er gekozen voor één en dezelfde structuur
betreft de informatievoorziening. Zo blijven dingen simpel, duidelijk en overzichtelijk.

Hoe werkt het?

What’s in it for you.. Wat kunt u doen?
De producten die nu op de website staan, zijn (zover mogelijk) zo compleet mogelijk ingevuld. De informatie komt van uw website of uit uw digitale brochure. De informatie die in de tabs staan vermeld,
wordt u gratis aangeboden in het zogenaamde ‘light pakket’. Om zelf zo compleet mogelijk de bezoeker
te informeren, adviseren en de deal te sluiten kunt u kiezen voor een ‘compleet’ pakket. Zo wordt de
bezoeker volledig op de hoogte gebracht van al uw producten en zorgt u voor nieuwe leads.
Om er alvast voor te zorgen dat uw informatie compleet is, raden wij u aan om naar de website te gaan,
uw product(en) op te zoeken en te verifiëren of:
•
•
•

Uw product(en) op de juiste plek staat binnen de website
U een product mist wat nog toegevoegd kan worden
Alle informatie correct is.

Veranderingen of aanpassingen kunt u doorgeven door te mailen naar info@eenzorgeloospensioen.nl.

Kies voor volledigheid, kies voor ons complete pakket!
Bij elk product vindt u onderaan bij de informatievoorziening buttons. Deze buttons kunnen gelinked
worden naar de juiste (web)pagina van uw bedrijf zodat de bezoeker ‘volledig’ geïnformeerd wordt en
zijn gegevens bij u kan achterlaten. Zo kunt u zelf in actie komen en de bezoeker beter informeren, adviseren en hopelijk een contract afsluiten. U mag maximaal 3 buttons inzetten bij elk product.

Bij eenzorgeloospensioen.nl staat de gebruiksvriendelijkheid voor de bezoeker centraal. Daarom wordt
de bezoeker op de homepage allereerst bewust gemaakt van een stappenplan om zo op een eenvoudige manier de website te doorlopen en bij de juiste producten uit te komen.

Wilt u gebruik maken van deze privilege en uw bedrijf laten linken dan moet u echter voor deze optie
wel betalen. Mocht u zowel de inhoud als de benaming van de buttons willen veranderen, dan is dat
natuurlijk mogelijk.

De website is overzichtelijk opgezet en er is gekozen voor één en dezelfde structuur betreft de informatievoorziening van de producten. Deze staan weergegeven in tabs. Hierdoor zorgen we ervoor dat elk
bedrijf verplicht wordt om dezelfde structuur te gebruiken. Het resultaat hiervan is dat de bezoeker met
alle gemak en op dezelfde manier alle producten met elkaar kan vergelijken.

Omdat we recent gestart zijn, hebben we introductieprijzen voor u samengesteld. U kunt een keuze
maken uit een half jaar (1) of jaarpakket (2). U mag alle buttons van elk product linken voor één prijs.
Deze introductieprijzen gelden slechts tot 26 oktober 2012.

1
€ 4.500,-

6 maanden

2
€ 7.500,1 jaar

Contact

Andere mogelijkheden om te adverteren

Voor meer informatie kunt u:

U kunt ook uw product(en) op een andere manier onder de aandacht te brengen.

Mailen naar:

Product van de Maand
Het product van de maand vindt u in het menu. U kunt bij eenzorgeloospensioen.nl voor de
periode van een hele maand deze exclusieve pagina claimen voor uw product(en). Wij bespreken graag de verschillende mogelijkheden met u. 			
					
Introductieprijs 4.000,- voor de periode van 1 maand.

info@eenzorgeloospensioen.nl
Bellen en vragen naar:
+31 (0)6 42 800 888
M. Reutelingsperger

Advertentieblok (Rectangle)
Het advertentieblok (Rectangle) vindt u rechts onder bij eenzorgeloospensioen.nl. Wat de bezoeker
ook doet op de website, deze advertentie blijft altijd en bij elke pagina zichtbaar. U kunt deze optie
reserveren voor de periode van 1 maand.
					
Introductieprijs 2.500,- voor de periode van 1 maand.

