
Virtueel contact  
met Credit Management  
Professionals  
in Nederland

BRANDED
WEBI NARS



Branded Webinar  
Investering: 2.000 euro

Ben je geïnteresseerd om je 
organisatie onder de aandacht te 
brengen onder de meer dan 7.000 
relaties van creditexpo.nl? 

Neem dan contact op met Serge van Groningen  
op telefoonnummer 06-29022791 of per e-mail:  
serge@nlacademy.nl

Door de aanhoudende onzekerheid rondom het corona-
virus werken de meeste Credit Management professio-
nals in Nederland nog steeds grotendeels thuis. Events 
waar Credit Management Professionals elkaar traditioneel 
ontmoeten om kennis en ervaring op te doen zijn 
afgelast of verzet naar volgend jaar. De verwachting is 
dat social distancing en thuiswerken voorlopig de norm 
blijven, met name bij grote corporates. Hoe kom je in 
deze periode als organisatie toch nog in beeld bij 
je doelgroep om nieuwe contacten te leggen?  

Creditexpo.nl beschikt over een database van ruim 
zevenduizend Credit Management Professionals in 
Nederland. Inmiddels hebben we ervaring opgedaan 
met uiteenlopende webinars via Zoom om in contact te 
blijven met onze community. Gemiddeld namen er 
40 personen per webinar deel. Sommige webinars 
scoorden zelfs meer dan 100 deelnemers. Graag 
bieden wij jou als partner de gelegenheid om via ons 
unieke netwerk in de Nederlandse Credit Management 
sector een Branded Webinar te organiseren.

De voordelen van een Branded Webinar  
 ● Bereik meer dan zevenduizend Credit 

Management professionals in Nederland via 
onze database, website, nieuwsbrief en socials

 ● Webinar in je eigen huisstijl onafhankelijk begeleid 
door een van onze professionele moderators

 ● Kom in contact met een groot aantal 
potentiële nieuwe relaties in de Nederlandse 
Credit Management sector

Het Branded Webinar pakket bevat de 
volgende onderdelen:

 ● Webinar van 90 minuten via Zoom in een met 
wachtwoord beveiligde virtuele ruimte.  

 ● Webinar bestaat uit circa 60 minuten spreektijd 
en aansluitend 30 minuten discussie.

 ● Het webinar wordt een keer gepromoot in de 
nieuwsbrief van creditexpo.nl, die wekelijks 
wordt verzonden aan zevenduizend abonnees.   

 ● Een intakegesprek vooraf met de moderator 
over de inhoud, het proces en de targets.  

 ● Je ontvangt na afloop de complete deelnemers-
lijst van het webinar voor follow-up.

 ● Je ontvangt na afloop een volledige opname 
van het webinar. Deze opname kan in overleg als 
Webinar Replay tegen meerkosten worden 
gepromoot via de nieuwsbrief van creditexpo.nl  

 ● Het minimum aantal deelnemers bedraagt 
20 personen. Er geldt geen limiet op het 
aantal deelnemers. 

 ● In overleg kunnen we tegen meerkosten 
verdieping geven aan het webinar door een 
branded post-read (artikel/whitepaper) te maken 
en/of te verspreiden in de credit management 
community. 

Genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW
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