Extra mogelijkheden online
Campagnepakket Nieuws/Thema
Kies voor gecombineerde visibiliteit met een rectangle of leaderboard in onze Livios
nieuwsbrief en op de website. Zo geniet je van stevige zichtbaarheid bij de juiste
doelgroep in een periode naar keuze.

Doelgroepcampagne
Heel gericht je doelgroep targetten? Dat kan met de Livios doelgroepcampagne.
We volgen de voor jou relevante bezoekers op andere premium websites
zoals HLN.be en zorgen daar voor stevige zichtbaarheid van jouw merk of product.

Content Pakket HLN.be of 7sur7.be
Wil je je merk hard in de kijker zetten binnen HLN.be of 7sur7.be? We werken drie
commerciële artikels voor je uit en plaatsen ze binnen de omgeving van HLN en/of
7sur7. Twee weken lang verschijnt jouw branded content tussen de kwalitatieve
nieuwsartikels.

Extra nieuwsbericht
Wil je gericht communiceren naar onze lezers? Kies dan voor een nieuwsbericht.
Je bericht verschijnt prominent op een gekozen moment in onze wekelijkse nieuwsbrief. Bovendien wordt het opgepikt op onze website en gekoppeld aan de relevante
rubrieken.

Extra productinfo
Nood aan meer productinfo? Dan activeren we er eentje extra zodat je de kans krijgt
om een specifiek product een heel jaar lang in de kijker te zetten.

PDF-Folderservice
Onze PDF-Folderservice is een handige manier om (ver)bouwers kennis te
laten maken met jouw bedrijfs- of productbrochure. We integreren jullie folder
binnen onze service. Na aanvraag krijgt de lezer jouw folder in zijn mailbox.
Het aantal downloads en de GDPR-compliant e-mailadressen kan je bekijken
in je servicepagina.
Tip: maak ook zeker gebruik van onze verzendservice voor fysieke folders.

Huizen kijken
Laat kandidaat-bouwers wegdromen en ideeën opdoen bij enkele van jouw mooiste
kijkwoningen of projecten. Een absolute aanrader voor sleutel-op-de-deurfirma’s,
(ver)bouwbedrijven en projectontwikkelaars.

Interactieve tool
(Ver)bouwers gaan graag zelf aan de slag om allerlei dingen te berekenen of uit te
testen. Heb jij een online calculator of een andere interactieve tool op je website
staan? Gebruik hem op Livios als een clickbooster naar jouw website. Wij zorgen
voor de link en stevige promotie.

Integratie vakmannen
Als merk wil je eigen dealers of vakmannen maximaal ondersteunen.
Ze integreren binnen Livios zorgt voor een sneller contact tussen (ver)bouwers en
jouw uitvoerders.

