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Lead Solutions heeft meer dan tien jaar ervaring in het genereren van leads via contentmarketing. Ons
unieke en brede abonneebestand bereikt beslissers en beïnvloeders uit een groot aantal branches.
Ook vermogende particulieren weten wij goed te bereiken.
Kwaliteitscontrole
De leads die wij leveren, worden gegenereerd en gecontroleerd door ervaren experts op dit gebied. Zo
weet u zeker dat u kwalitatief hoogwaardige leads krijgt binnen uw specifieke doelgroep. Bovendien
hanteren wij een no cure, no pay-beleid. U betaalt (bij een CPL-constructie) alleen voor de leads die u
ook daadwerkelijk heeft ontvangen.
Contentproductie en funnelmanagement
Hebt u geen geschikte content voor het genereren van leads? Wij kunnen op korte termijn professionele
artikelen, whitepapers, e-books en andere content voor u produceren.
Wij adviseren daarnaast over hoe u de funnel voor uw doelgroep het beste kunt inrichten.

WERKWIJZE
Wij ontvangen uw kennisdocument.
We maken een wervende advertorial op, met een bewezen
design voor maximale conversie.
We plaatsen de advertorial in e-bulletins die de juiste doelgroep bereiken.

De abonnees ontvangen een e-mail met een link naar het kennisdocument.

Wij controleren de leads handmatig op doelgroep en betrouwbaarheid.
Via onze online portal krijgt u inzicht in de campagneresultaten en
kunt u de gekwalificeerde leads downloaden.
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AANLEVERSPECIFICATIES

LEAD ADVERTORIAL

CLICK ADVERTORIAL

Kennisdocument
• pdf
• max. 2 MB

Tekst
• titel: max. 60 karakters
• inhoud: max. 60 woorden
• call-to-action (bijv. Lees hier meer informatie)

Tekst
• titel: max. 60 karakters
• inhoud: max. 60 woorden
• call-to-action (bijv. Lees hier meer informatie)
Horizontale banner
• gif of jpg
• maximaal 25 kB
• 620 x max. 150 pixels

Horizontale banner
• gif of jpg
• maximaal 25 kB
• 620 x max. 150 pixels
URL van de landingspagina

Liever geen animerende banner. Veel mailingprogramma’s
zoals Outlook, tonen alleen het eerste frame.

Bedrijfslogo
• gif of jpg
• maximaal 25 kB
• max. 150 x 150 pixels

MEER INFORMATIE?

CONTACT
Erik Zwiers
Senior accountmanager
+31 (0)6 20 41 22 72
erik.zwiers@newskoolmedia.nl
www.newskoolmedia.nl

+31 (0)6 20 41 22 72

www.newskoolmedia.nl

