De inzet van een TwitterStream pagina bij uw evenement

U organiseert een beurs, congres, reclamecampagne, seminar of ander evenement? Deze brochure
beschrijft de verschillende mogelijkheden om een TwitterStream pagina bij uw evenement in te
zetten. Tevens vindt u een overzicht van de kosten; wij zijn er van overtuigd dat wij u een uitermate
passende aanbieding doen.
TwitterStreams.nl is een initiatief van mySocialNetwork. Voor meer informatie kijkt u op
http://TwitterStreams.nl of http://mySocialNetwork.nl. Heeft u vragen, neem dan contact op met
info@TwitterStreams.nl.

Wij helpen u graag uw offline evenement ook online tot een succes te maken!
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TwitterStreams.nl voor bedrijven
Twitter is de laatste jaren enorm gegroeid en de groei gaat gestaag door. Inmiddels wordt
Twitter bij TV shows en soaps, bij voetbalwedstrijden, tijdens actualiteiten programma’s, bij
lokale- en landelijke verkiezingen en bij beurzen, congressen en seminars, door kijkers en
bezoekers massaal ingezet. Men geeft een mening, uit kritiek of waardering en gaat de
interactie aan te gaan met anderen. Nederlandse onderwerpen (hashtags) zijn met
regelmaat ‘Trending Topics’ op Twitter.
Bedrijven kunnen op verschillende manieren gebruik van maken van sociale media als
Twitter. Twitter kan dan ook uitstekend ingezet worden bij de organisatie van een
evenement als een congres, beurs, lezing, seminar of reclamecampagne.
Op dit moment wordt bij de organisatie van een evenement nog slechts zelden een ‘officiële’
Twitter hashtag (#) vermeldt in de communicatie. Neemt een organisatie niet zelf het
initiatief om sociale media rond het even te initiëren dan doen bezoekers dat zelf, een
gemiste kans! Neem als organisatie de lead; u kunt Twitter op verschillende manieren
inzetten; niet alleen tijdens een evenement maar ook zeker voor het evenement en
uiteraard ook na afloop van het evenement.
Het inzetten van een TwitterStream pagina is hierbij een handig, tijdbesparend hulpmiddel
tegen minimale kosten.
Met een TwitterStream pagina geeft een organisatie geïnteresseerden die het evenement
niet fysiek bij kunnen wonen, een mogelijkheid om het evenement eenvoudig online mee te
beleven én te participeren. Tevens kan men op dezelfde pagina relevante informatie over
het evenement of het bedrijf onder de aandacht brengen. Zo kunnen bezoekers van de
TwitterStream pagina direct doorklikken naar andere sociale netwerken waar het bedrijf
aktief is. De mogelijkheden zijn eindeloos.
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Drie fasen bij het organiseren van een evenement
Wij onderscheiden 3 fasen bij de uitvoering van een evenement.
Fase 1: Voor een evenement
Voor een evenement kan een TwitterStream pagina gebruikt worden om voor het
evenement ‘buzzz’ te creëren. Zorg dat potentiele bezoekers op de hoogte zijn van het
bestaan van het evenement. Vaak laten bezoekers bij de boeking al via Twitter weten dat
men aanwezig is; laat dit dan ook zien aan andere potentiële bezoekers!
Vroegtijdig een TwitterStream pagina lanceren resulteert in meer inschrijvingen én meer
mensen die online tijdens het evenement participeren. Door het inzetten van een
TwitterStream pagina betrekt u mensen die niet fysiek op het evenement aanwezig kunnen
zijn. Een TwitterStream pagina is ideaal voor mensen die niet actief zijn op Twitter maar die
wel op de hoogte willen blijven van het laatste nieuws rond het evenement.
Fase 2: Tijdens een evenement
Tijdens een evenement kunnen tweets via de TwitterStream pagina gevolgd worden en,
indien men zelf over een Twitter account beschikt, kan direct meegetweet worden.
Daarnaast kan een TwitterStream pagina aangevuld worden met tal van sociale
functionaliteiten om meer bekendheid voor het evenement te generen. Denk hierbij aan
koppelingen naar sociale netwerken en sociale accounts van uw evenement of organisatie.
Uiteraard kunt u als organisatie zelf eenvoudig tweets volgen en zelf de interactie met
bezoekers aan gaan.
Fase 3: Na het evenement
Na het evenement kan de TwitterStream pagina ingezet worden om samenvattingen te
sturen, presentaties aan te bieden, feedback te geven, vragen te beantwoorden of
bijvoorbeeld foto-s en videoreportages van het evenement aan te kondigen. Door het
gebruik van een TwitterStream pagina kan het evenement nog dagen ‘gerekt’ worden en
online doorlopen. Maak gebruik van de TwitterStream pagina om klantcontacten te
verlengen!
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Minimale investering
Wij willen TwitterStreams laagdrempelig aanbieden. Daarom hebben wij gekozen om deze
service te bieden tegen minimale kosten. De kosten voor een TwitterStream pagina zijn,
vergeleken met de kosten van het organiseren van een evenement, verwaarloosbaar.
Met een werkelijk minimale investering die in geen verhouding staat tot de totale kosten van
een evenement, kunt u in contact komen met potentiele bezoekers, tijdens een evenement
eenvoudig de tweets volgen en het evenement nog dagen door laten lopen.
Onze meest uitgebreide TwitterStream pagina heeft u al voor voor nog geen 200 euro!
In deze brochure vindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden; de keuze is aan
u!
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Onze mogelijkheden
Wij bieden verschillende soorten TwitterStreams aan. Wij kennen een drietal varianten. Alle
varianten zijn zodanig geprijsd dat de kosten geen reden kunnen zijn om er geen gebruik van
te maken!
1. Onze ‘Basic TwitterStream‘. Met een Basic TwitterStream pagina brengt u snel tweets
rond u evenement in kaart en geeft uw online- en offline bezoekers de mogelijkheid om
tweets te volgen en direct mee te tweeten. Bij de Basic optie worden maximaal 3 Google
advertenties getoond.
U hebt al een Basic TwitterStream pagina gedurende 2 weken voor nog geen 35 euro!
2. Met onze ‘Basic + TwitterStream‘ pagina beschikt u ook over een TwitterStream pagina,
er worden echter (Google) op uw pagina getoond.
U hebt al een Basic + TwitterStream pagina voor 2 weken voor nog geen 65 euro!
3. Met onze ‘Premium TwitterStream‘ pagina haalt u het maximale rendement uit uw
minimale investering. U hebt geen Google advertenties op uw pagina, maar wel de
mogelijkheid om eigen advertentie blokken te plaatsen. U hebt maximale vrijheid om uw
pagina in te laten richten waarbij u zelf uit een aantal widgets kiest. Uw pagina heeft uw
eigen bedrijfslogo en/of banner van het evenement.
U hebt onze meest uitgebreide TwitterStream pagina voor nog geen 195 euro die u
maximaal 3 maanden in kunt zetten!
Op de volgende pagina’s vindt u een gedetailleerde beschrijving van de verschillende
TwitterStreams. Op de site TwitterStreams.nl vindt u uiteraard een groot aantal online live
TwitterStreams. Kijk gerust eens rond en probeer wat u ziet te vertalen naar uw eigen
evenement.
Heeft u speciale wensen neem dan contact met ons op. Er is altijd wel een oplossing
mogelijk op de geboden varianten.
Indien u een TwitterStream pagina besteld hebben wij deze binnen 1 werkdag online staan.

Wij helpen u graag uw offline evenement ook online tot een succes te maken!
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BASIC TwitterStream
Uw TwitterStream pagina
Custom URL
Eigen Header; logo en banner
Horizontale navigatie
Introductie tekst boven TwitterStream
Tonen van stream met tweets van uw eigen custom hashtag #
Twitter tweetbox

http://TwitterStreams.nl/<uwnaam>
Nee
Standaard site navigatie
Ja
Ja
Ja

Widgets en sidebar
Uw Logo
Socialize widget met icons en links naar uw Facebook, Twitter,
YouTube, Hyves accounts en links naar RSS feed, email adres
en website *
Google advertentie in header
Google advertentie in sidebar
Google advertentie in footer
Count down widget *
Share widget (Tweet, Google+1 en Facebook Like en Send)
Text widget
Uw tweets widget *

Ja

Facebook Likebox *
Links widget *
RSS feed widget *

Nee
Nee
Nee

Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee

Campagne
Looptijd
Aankondiging van uw TwitterStream op de homepage
TwitterStreams.nl
Opname in menu op TwitterStreams.nl
Promotie via Twitter en Facebook door team
TwitterStreams.nl **
Implementatietijd
Slechts eenmalige kosten
Eenmalig setup fee ex BTW
Eenmalig beheer kosten ex BTW
Betaling
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1 week voor het event tot 1 week na
het event
Nee
Nee
Ja
Binnen maximaal 8 werkuren online
€14,95
€19,95 nu tijdelijk 0 euro
Factuur via post

BASIC + TwitterStream
Uw TwitterStream pagina
Custom URL
Eigen Header; logo en banner
Horizontale navigatie
Introductie tekst bij TwitterStream
Tonen van stream met tweets van uw eigen custom hashtag #
Twitter tweetbox

http://TwitterStreams.nl/<uwnaam>
Nee
Standaard site navigatie
Ja
Ja
Ja

Widgets en sidebar
Uw Logo

Ja

Socialize widget met icons en links naar uw Facebook, Twitter,
YouTube, Hyves accounts en links naar RSS feed, email adres
en website *
Google advertentie in header
Google advertentie in sidebar
Google advertentie in footer
Count down widget *
Share widget (Tweet, Google+1 en Facebook Like en Send)
Text widget
Uw tweets widget *
Facebook Likebox *
Links widget *
RSS feed widget*

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee

Campagne
Looptijd
Aankondiging van uw TwitterStream op de homepage
TwitterStreams.nl
Opname in menu op TwitterStreams.nl
Promotie via Twitter en Facebook door team
TwitterStreams.nl **
Implementatietijd
Slechts eenmalige kosten
Eenmalig setup fee ex BTW
Eenmalig beheer kosten ex BTW
Betalingswijze
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1 week voor het event tot 1 week na
het event
Nee
Nee
Ja
Binnen maximaal 8 werkuren online
€24,95
€39,95 nu tijdelijk €19,95
Factuur via post

Premium TwitterStream pagina
Uw TwitterStream pagina
Custom URL
Eigen Header; logo en banner
Horizontale navigatie
Introductie tekst bij TwitterStream
Tonen van stream met tweets van uw eigen custom
hashtag # en eventueel meerdere hashtags
Twitter tweetbox
Widgets en sidebar
Uw Logo
Socialize widget met icons en links naar uw Facebook,
Twitter, YouTube, Hyves accounts en links naar RSS feed,
email adres en website *
Google advertentie in header

http://TwitterStreams.nl/<uwnaam>
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

Google advertentie in sidebar
Google advertentie in footer
Count down widget *
Share widget (Tweet, Google+1 en Facebook Like en Send)
Text widget

Nee
Nee
Ja
Ja
Ja

Uw tweets widget *
Facebook Likebox *
Links widget *
RSS feed widget*

Ja
Ja
Ja
Ja

Campagne
Looptijd
Aankondiging van uw TwitterStream op de homepage
TwitterStreams.nl
Opname in menu op TwitterStreams.nl
Promotie via Twitter en Facebook door team
TwitterStreams.nl **
Implementatietijd
Slechts eenmalige kosten
Eenmalig setup fee ex BTW
Eenmalig beheer kosten ex BTW
Betalingswijze

* Indien gewenst
** Indien relevant

8

U bepaalt de doorlooptijd met een
maximum van 3 maanden
Ja
Ja
Ja
Binnen maximaal 8 werkuren online
€64,95
€129,95 nu tijdelijk €99,95
Factuur via post

Over TwitterStreams.nl
TwitterStreams.nl is een initiatief van mySocialNetwork. mySocialNetwork.nl is een kleine,
maar zeer gedreven groep mensen met een jarenlange ervaring op het gebied van internet,
intranet, social media en online communities.
Wij hebben deze ervaring opgedaan bij kleine en middelgrote ondernemingen maar ook bij
zeer grote global multinationals en overheden.
Op dit moment is mySocialNetwork actief met het opzetten van een aantal online
communities waarbij ‘lokaal’, ‘nieuws’, ‘gratis’, ‘laagdrempeligheid’ en ‘gebruikers- en
overheidsparticipatie’ de belangrijkste steekwoorden zijn.
Andere initiatieven mySocialNetwork
BestuurlijkNieuws.nl; met nieuws en tweets van alle Nederlandse gemeenten
PolitiekenTwitter.nl; met nieuws en tweets van ongeveer 1000 politici
workT.nl, de grootste Twitter vacaturebank van Nederland

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met info@TwitterStreams.nl.
Wilt u een TwitterStream bestellen, klik dan op onze TwitterStreams.nl op het onderdeel
‘TwitterStreams voor Bedrijven’.

Wij helpen u graag uw offline event ook online tot een succes te maken!
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