
DIGITALE EDITIE

20
21



OPEN BEDRIJVEN DAG 2021 
DIGITALE EDITIE  
 

Op zaterdag 20 februari 2021 organiseert Werken in de Kempen de derde editie van de Open Bedrijven Dag. 
Bedrijven in de regio openen massaal, digitaal, hun deuren. Geïnteresseerden kunnen de bedrijven online 

bezoeken en zien hoe het er aan toegaat binnen de bedrijven. 

De Digitale Open Bedrijven Dag 2021 zal er anders uitzien dan voorafgaande jaren door de impact van Covid-19 

op de maatschappij en alle evenementen. We hebben ervoor gekozen dat het uitgangspunt van de Digitale 

Open Bedrijven Dag dit jaar online gaat worden, met een duurzaam karakter. Wij gaan ervoor zorgen dat er 
van elk deelnemend bedrijf een virtuele tour gemaakt wordt. Een virtuele tour die wordt gelanceerd voor 
de Digitale Open Bedrijven Dag, maar die daarna ook duurzaam kan worden ingezet voor je branding als 
bedrijf of als werkgever. 
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OM MENSEN MASSAAL NAAR  
DE VIRTUELE TOURS TE TREKKEN  
GAAN WE WEDEROM VEEL  
EXPOSURE CREËREN.

DIT GAAN WE DOEN! 
 
Wij zorgen voor algemene promotie zoals je van ons gewend bent tijdens de Open 

Bedrijven Dag. Sandwichborden, banners en grootse online en offline promotie via 

allerlei (regionale) kanalen.

Vrijdag 19 februari gaan we de Kempen Quiz organiseren. Deze quiz zal live 

uitgezonden worden op Kempen TV en via ons online platform. Iedereen in de 

Kempen kan hier aan meedoen. Op hetzelfde platform zijn alle virtuele tours te 

bezoeken. De quiz zal met ludieke vragen en rondes de Kempen en haar bedrijven 

showcasen.

Zaterdag 20 februari krijgen bezoekers de mogelijkheid om onder begeleiding van 

jou, jullie virtuele tour te bezoeken.
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WAAROM GA JE ALS BEDRIJF MEEDOEN?
 

  REGIONAAL BELANG

Je deuren virtueel openen voor bezoekers zorgt ervoor 

dat jij jouw bedrijf in de regio op de kaart zet. Niet alleen 

voor werving van nieuwe medewerkers is dit interessant, 

maar ook juist voor regionale samenwerkingen met andere 

ondernemers. Hierdoor creëer je samen duurzame relaties 

die positief bijdragen aan de lokale economie.

 

Geïnteresseerden kunnen 365 dagen per jaar op ons 
platform kennis maken met jouw bedrijf. Niet alleen 

werkzoekenden zullen het platform bezoeken, ook 

familie, oud-collega’s en vakidioten zullen jouw virtuele 
tour doorlopen. Dit zorgt voor een divers publiek en een 

groot bereik, wat een nog grotere exposure biedt. Laat 

via de tours zien wat je doet en hoe je het doet. Door 

het implementeren van informatiepunten kunnen tekst, 

afbeeldingen en video’s worden toegevoegd aan jouw 

virtuele tour om de bezoekers optimaal te informeren. Zo 

creëer je een top-of-mindpositie bij je beoogde doelgroep. 

  JONGEREN
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De Digitale Open Bedrijven Dag is de ultieme kans voor 

jongeren om zich te oriënteren voordat een studiekeuze 

gemaakt wordt. Ze krijgen inzicht in de lokale bedrijven. 

Zo worden zij zich direct bewust van datgene wat de 

Kempische bedrijven te bieden hebben en worden 

Kempische jongeren gestimuleerd om jouw branche en 

bedrijf te kiezen. Dit versterkt je marktpositie voor de 

“Kempische” toekomst. 

Om bovenstaande te bewerkstelligen werken wij 

rondom de Digitale Open Bedrijven Dag samen met 

verschillende onderwijsinstellingen in de regio. 

Deze exposure boosten we met ons Kick-off event, 

de Kempen Quiz. Rondom dit event creëren we veel 

advertising en verhogen daarmee aanzienlijk het

verkeer naar jouw bedrijfpagina!

"Een virtuele tour bereikt 
gemiddeld meer dan 10.000 

views per jaar!"
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  BEDRIJF IN DE KIJKER



DIT KUN JE VAN ONS 
VERWACHTEN
∙   Een virtuele tour van jouw bedrijf 
∙    Informatiesessies waar je terecht kunt voor alle ins & outs over de Digitale Open 

Bedrijven Dag 2021
∙    Het creëren van maximale exposure d.m.v. een Kempen Quiz voor de hele regio 

uitgezonden via ons platform en Kempen TV
∙   Verzorging van alle promotie rondom het evenement via o.a. locale media, social-

media-aandacht, Open Bedrijven Dag website, sandwichborden
∙   Vakkundig advies over jouw virtuele tour

DIT VERWACHTEN WIJ VAN JOU
• Jij zet je deuren virtueel open tijdens de Digitale Open Bedrijven Dag op 20 februari 2021
• Zorg dragen voor een opgeruimd pand tijdens de opname van jouw tour
• Op tijd aanleveren van de inhoud voor de informatiepunten voor jouw virtuele tour
• Bezoekers te woord staan in de virtuele omgeving
• Afhandelen van sollicitaties die voortkomen uit de Digitale Open Bedrijven Dag 2021
• De promotie van de Digitale Open Bedrijven Dag mee uitdragen naar jouw netwerk
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BEKIJK DE VIRTUELE TOUR
OP EEN COMPUTER, TABLET

OF TELEFOON!

IK WIL MIJ AANMELDEN
VOOR EEN INFORMATIESESSIE
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INFOSESSIE

https://werkenindekempen.typeform.com/to/jU5uEL


WAT IS WAT!
VIRTUELE TOUR

Google street view:
Aan de hand van 360° fotografie worden er meerdere 

panorama foto’s gemaakt, door deze panorama foto’s 

samen te voegen ontstaat er een virtuele tour. Zo wordt jouw 
bedrijf online tot leven geroepen! Deze tour kan ook voor 

eigen gebruik ingezet worden. 

Digitale showroom:
Door middel van het toevoegen van hotspots (klikpunten) 
op panorama foto’s, waarin platte tekst, afbeeldingen en/

of video’s worden toegevoegd. Wordt er een interactieve 
Google street view met navigatie en informatie gecreëerd. 

Google:
De virtuele tour wordt toegevoegd aan jouw Google 
bedrijfspagina, waardoor jouw onderneming optimaal 
wordt geïndexeerd in Google zoekresultaten.

ALGEMENE PROMOTIE

Kempen Quiz:
Een Quiz voor, door en over de Kempen, opgenomen in een 

professionele studio bij Bazelmans AV en uitgezonden via 

ons platform en via Kempen TV.

Deelnemerspagina:
Op ons online platform wordt er een deelnemerspagina 

ingericht van jouw bedrijf. Hier zal de virtuele tour worden 

geladen, alle informatie van jouw bedrijf worden gedeeld en 

eventuele vacatures getoond. 

Algemene promotie:
Werken in de Kempen zal zoals altijd d.m.v. veel offline en 

online promotie ervoor zorgen dat heel de Kempen op de 

hoogte is van jouw Digitale Open Bedrijven Dag. 

Digitale Open Bedrijven Dag Special:
Werken in de Kempen gaat een Digitale Open Bedrijven Dag 

Special opmaken die digitaal verspreid zal worden en bij 

72.000 huishoudens zal worden bezorgd.  

VIDEO

Deelnemersvideo:
Er wordt een video van jouw bedrijf gemaakt waarmee je 

aangeeft mee te doen aan de Digitale Open Bedrijven Dag 

2021, deze video zullen wij delen via onze social media 

kanalen. 

Tourvideo:
Er zal een video gemaakt worden die je kunt gebruiken 

in jouw virtuele tour. Mogelijkheden zijn het filmen van 

bijvoorbeeld;

- een werkende machine

- medewerker aan het woord

- eigenaar aan het woord

- en een korte bedrijfsvideo.
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PAKKET SMALL

Virtuele tour: 0 - 100 m2

Pakket:
∙ Inclusief 5 foto’s

∙ Inclusief 5 hotspots (klikpunten)

∙ Inclusief 5 info menu-items 

Inbegrepen voordelen:
∙ Algemene promotie

∙ Deelnemerspagina

∙ Online tot en met 1-12-2021

∙ Toevoeging aan jouw Google bedrijfspagina

∙ Digitale showroom voor een jaar

Aan te vullen met add-ons verderop in de brochure!

€ 945,-

PAKKET MEDIUM

Virtuele tour: 100 - 250 m2

Pakket:
∙ Inclusief 10 foto’s

∙ Inclusief 10 hotspots (klikpunten)

∙ Inclusief 10 info menu-items 

Inbegrepen voordelen:
∙ Zoals PAKKET SMALL

Aan te vullen met add-ons verderop in de brochure!

€ 1245,-

PAKKET LARGE

Virtuele tour: 100 - 250 m2

Pakket:
∙ Inclusief 10 foto’s

∙ Inclusief 10 hotspots (klikpunten)

∙ Inclusief 10 info menu-items 

Inbegrepen voordelen:
∙ Zoals PAKKET MEDIUM

Extra voordelen:
∙ Social Media Boost

∙ Deelnemersvideo

∙ 1/4-Pagina in Open Bedrijven Dag Special

Aan te vullen met add-ons verderop in de brochure!

€ 1875,-

PAKKET  XXL

Virtuele tour: Op maat*

Pakket:
∙ Incl. onbeperkte* foto’s, hotspots en info

Inbegrepen voordelen:
∙ Zoals PAKKET LARGE

Extra voordelen:
∙ Zoals PAKKET LARGE
∙ Social Media Boost incl. Campagne

∙ 1/2-Pagina in Open Bedrijven Dag Special

∙ Reclame tijdens uitzending Kempen Quiz

∙ Video voor virtuele tour

∙ Uitgelicht op onze bedrijvenpagina

Aan te vullen met add-ons verderop in de brochure!

€ 3445,-
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ONZE PAKKETTEN!

* Op basis van fair use policy en boven

3000m2 mogelijke meerprijs

IK DOE MEE! IK DOE MEE! IK DOE MEE! IK DOE MEE!

http://www.werkenindekempen.nl/aanmelden
http://www.werkenindekempen.nl/aanmelden
http://www.werkenindekempen.nl/aanmelden
http://www.werkenindekempen.nl/aanmelden
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ADD-ONS

VIERKANTE METERS

  250 tot   500m2 15 panorama’s & 10 hotspots + €   325,-
  500 tot   750m2 25 panorama’s & 15 hotspots + €   415,-
  750 tot 1000m2 45 panorama’s & 20 hotspots + €   710,-
1000 tot 2000m2 70 panorama’s & 30 hotspots + €   950,-
2000 tot 3000m2 95 panorama’s & 55 hotspots + € 1200,-
3000m2 >  Mogelijke meerprijs*

* op basis van functioneel geadviseerde vierkante meters t.o.v. 

werkelijke vloeroppervlakten

VIDEO

Promo video inclusief Social Boost  + €   300,-
Tourvideo SMALL, video van 30 seconden + €   350,-
Tourvideo LARGE, video van 60 seconden + €   600,-

VACATUREPLAATSINGEN

 1 vacature   + lidmaatschap 1 jaar gratis  + € 300,- | € 169,- 
2 vacatures + lidmaatschap 1 jaar gratis -BASIS- + € 449,- | € 319,- 
3 vacatures + lidmaatschap 1 jaar gratis -BASIS- + € 599,- | € 469,- 
6 vacatures + lidmaatschap 1 jaar gratis -BRONS- + € 780,- | € 619,- 

ADVERTENTIES (OPLAGE 71.000)

1/4-Pagina in Open Bedrijven Dag Special + €   425,- 

1/2-Pagina in Open Bedrijven Dag Special + €   750,-
1/1-Pagina in Open Bedrijven Dag Special + € 1275,-

EXTRA OPTIES

Eigen promo- of reclamevideo tijdens online + € 150,-
uitzending & KempenTV quiz

SOCIAL MEDIA

Doorplaatsing op kanalen van WIDK  + €   39,- 
Promotiecampagne op Social Media  + € 349,-



JOIN THE CLUB!
OPEN DIGITAAL  
JE DEUREN

20 FEBRUARI 2021
WERKENINDEKEMPEN.NL/AANMELDEN

 
Oude provincialeweg 68 | 5527 BR hapert | Tel. 0497 21 00 26 | werkenindekempen.nl

/ 016

DIGITALE EDITIE

AANMELDEN

http://www.werkenindekempen.nl/aanmelden

