
VERSTERK JE MARKTPOSITIE EN VERGROOT JE 
VINDBAARHEID MET CONTENTMARKETING.
BouwStijl Media is hét contentmarketingbureau voor bouw en techniek. We zorgen ervoor dat jouw 
(toekomstige) klanten je altijd kunnen vinden op het moment dat ze je nodig hebben. Met de juiste 
informatie of oplossing. Online en offline. 

ZO WERKEN WIJ

Sparren
We komen graag bij 

je langs om jouw 
contentuitdaging in kaart 

te brengen.

Evaluatie
Natuurlijk zijn wij 
benieuwd naar de 

resultaten. We evalueren 
graag jouw en onze 

ervaringen en denken met 
je mee over de eventuele 

vervolgstappen.

Aan de slag
Ben je akkoord met ons 
voorstel? Dan gaan we 

voor je aan de slag!

Idee en voorstel
Op basis van ons gesprek 

zetten wij onze ideeën om 
in een strategische en/
of praktische oplossing. 
We sturen je een helder 

voorstel. 

Publicatie
Is de content naar wens? 

Dan leveren we het 
kant-en-klaar bij je aan en 
indien gewenst kunnen wij 
het ook voor je publiceren.

Lijken klanten onbereikbaar? Leidt je huidige marketingstrategie 

tot te weinig omzet? Heb je hulp nodig bij het opzetten van je 

contentstrategie? Of kom je gewoon tijd tekort om al je plannen uit 

te voeren? Kun je daar wel wat hulp bij gebruiken?

Praktische 
oplossingen voor ieder 

contentprobleem. 

Als onderdeel van 
BouwKennis, leverancier 

van markt- en 
marketinginformatie, weten 

we waar jouw doelgroep 
behoefte aan heeft en hoe 
we deze kunnen bereiken.

Van strategie tot 
uitvoering en evaluatie: 
je kunt op ons bouwen. 
Wij zijn jouw collega’s 

op afstand.



BouwSti jl Media
BouwSti jl Media
Max Euwelaan 51
3062 MA Rott erdam
+31 (0) 10 206 69 98

info@bouwsti jlmedia.nl
www.bouwsti jlmedia.nl

Bekijk voorbeelden van ons werk op bouwstijlmedia.nl

Ben je benieuwd naar wat wij voor je kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op. 

Infographics

Magazines

Videographics

Interviews

Whitepapers

Blogs

Op aanvraag

Rapporten
Evenementen

bouwsti jlmedia

Janneke Filius, contentadviseur 
E janneke.fi lius@bouwsti jlmedia.nl 
T 06 2526 67 78

Webteksten

Strategisch advies
We geven strategisch advies over de inzet van 
contentmarketi ng, de inhoud van de content 

en de in te zett en communicati emiddelen.

Campagnecontent
We denken mee over de invulling van gerichte 

multi mediale campagnes en ontwikkelen hiervoor de 
juiste content.

ONZE SERVICES

CONTENT

Websites

Social media

EEN GREEP UIT
ONS KLANTENBESTAND

Contentproductie
We produceren relevante, actuele en unieke content in de 
taal van jouw doelgroep: van blog tot videographic en van 

whitepaper tot magazine.

Nieuwsbrieven

Analyse en 
evaluatie


