Marcommit is een PR- en marketingbureau, gespecialiseerd in ICT,
technologie en HR. We zijn gevestigd in Nederland, maar zijn actief in
de hele Benelux. We helpen onze klanten bij het ontwikkelen en
uitvoeren van een succesvolle marketing- en communicatiestrategie.
Onze formule is simpel, maar succesvol: we zijn proactief. Dat is de
reden waarom journalisten ons waarderen, onze klanten het fijn vinden
om met ons te werken en de reden waarom we ons werk zo leuk vinden.

PR

CONTENT
MARKETING

ONLINE
MARKETING

SOCIAL
MEDIA

INBOUND
MARKETING

De kracht van Engagement
Het lijkt een modewoord, maar wat ons
betreft is het nu precies datgene dat zorgt
voor zakelijk succes. Engagement van mede
werkers, collega’s, klanten, prospects,
influencers en alle stakeholders.
Contact en betrokkenheid, dat is
waar we aan bouwen. Omdat
we geloven dat engagement de
basis is van alle communicatie
successen.

Of je nu een merk wilt uitbouwen, opinie
leiderschap wilt claimen, een product of
dienst wilt introduceren, content nodig hebt
om campagnes te ondersteunen, nieuw talent
wilt aantrekken, leads wilt genereren of een
nieuwe doelgroep wilt aanspreken, ons team
zet zijn tanden erin.
Geef ons de doelstelling en we zoeken altijd
proactief de beste kansen en de slimste
manier om hem te bereiken.

Onze aanpak hangt af van
jouw doelstellingen. Wil je:
Een merk
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Bekendheid is enorm belangrijk als je een merk wilt
neerzetten en laden. Bekend
heid, gekoppeld aan de juiste
uitstraling. We gaan met je
rond de tafel om precies te
begrijpen waar het bedrijf
naar toe wil. Daarop bouwen
we de strategie en een slim
plan. We zoeken de perfecte
mix in PR, social media en
(digital) marketing. Natuurlijk
gaan we dit plan dan ook voor
je uitvoeren.

Veel organisaties hebben
unieke kennis in huis, maar
vaak moeite om dat naar
buiten te laten zien. Dit
onderscheid kunnen we als
geen ander in de etalage
zetten. We bepalen de onder
werpen en zorgen ervoor dat
de juiste content wordt ge
produceerd om de organisatie
of personen als thought leader
te positioneren. Whitepapers,
blogs, opinieartikelen, spreek
mogelijkheden en een slimme
social media presence zijn
allemaal onderdeel van onze
aanpak.

Als klanten werven je uit
daging is, zetten we een
aanpak op die zorgt voor veel
contactmomenten. Een
strategie waarin SEO en
contentmarketing de spil zijn.
SEO om ervoor te zorgen dat
je gevonden wordt en content
marketing, denk aan
rapporten, whitepapers en
e-books, om de contacten
vast te houden. We bouwen
PR-, social media- en digital
marketingcampagnes rond
deze content, waarbij continu
meten en aanpassen centraal
staat. Zo realiseren we
maximaal resultaat.
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Zet als organisatie een stap
naar voren en laat zien dat je
er mag zijn. Dit is belangrijk
als je de nieuwe contacten
vooral op management en
C-level niveau binnen
organisaties zoekt. We kiezen
de aanpak die daarbij past.
Connecties met de juiste media
voor deze doelg roep zijn een
eerste vereiste, daarbij kiezen
we een passende invulling
met interviews, columns en
bijvoorbeeld rondetafel
bijeenkomsten.

Content is King. Dat is duide
lijk. Jouw doelgroep kijkt eerst
wat je in huis hebt voor ze de
stap naar je organisatie zetten.
We ondersteunen je door
jouw bedrijfsvisie en kennis
om te zetten in de juiste
content waarmee je de doel
groep bereikt en aanspreekt.
Webteksten, video, info
graphics, marketingteksten
en alle andere content die je
nodig hebt voor al jouw
contactmomenten.

Ben je op zoek naar nieuw
talent voor je organisatie?
Wij maken een plan waarmee
we zorgen dat je opvalt op de
arbeidsmarkt. Met de juiste
inhoud en middelen voor de
groep die jij zoekt. Regelmatig
aandacht in de media zorgt al
dat je opvalt bij kandidaten.
Om ze een extra zetje te geven
optimaliseren we je social
media-uitstraling en bouwen
we social mediacampagnes.

Proactieve persrelaties
We onderhouden doorlopend contacten met
uitgevers, redacties en journalisten in
Nederland en België. Wij zien de pers als
onze klant die we de juiste content bieden
voor hun publicaties. We kennen hun behoefte
en motieven en spelen hierop in. We kijken

naar een win-win situatie waar de pers blij is
met de content die we aanbieden en onze
klanten tevreden zijn met de resultaten in
de media. Journalisten zien ons vaak als
een sparring partner om nieuwe ideeën te
ontwikkelen voor artikelen.

Ons team
Marcommit bestaat uit een team van meer dan 20 specialisten. Onze account managers en onze
account directors zijn ware engagement hackers die geen uitdaging uit de weg gaan.

Internationaal
Ben je van plan om ook buiten Nederland via PR van je te laten horen? Ook dan ben je bij ons aan het
goede adres. Marcommit is lid van diverse internationale netwerken met de beste lokale bureau’s.
Zo zijn wij lid van het ION-netwerk, de WIN PR Group en de PR World Alliance. Via onze partners
kunnen we het internationale bereik precies op maat maken voor jouw doelstellingen.

Referenties
Onze referentielijst is uitgebreid, hieronder een selectie. Voor al deze referenties hebben we een mix
aan PR-, communicatie- en/of marketingactiviteiten ontplooid, die aansluiten op hun bedrijfsdoel
stelling. Onze proactieve aanpak, focus op resultaat en creativiteit is wat zij het meest waarderen.
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Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
We sparren hier graag over onder het genot van een kop koffie.

		

Hoe drink jij hem? >>

