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29 JANUARI 2022
OPENBEDRIJVENDAG.NL

OPEN BEDRIJVEN DAG
Z AT E R D AG 29 J A N UA R I 2022

Op zaterdag 29 januari 2022 organiseren Werken in de Kempen en Werken in de Regio de vierde editie
van de Open Bedrijven Dag. Bedrijven in de regio openen massaal hun deuren. Geïnteresseerden
kunnen de deelnemende bedrijven bezoeken en zien hoe het er bij hen aan toegaat.

Powered by:

Tijdens deze editie kunnen bezoekers weer gewoon als vanouds, fysiek langsgaan bij bedrijven.
Uiteraard rekening houdend met Covid-19*. Kortom, de perfecte dag om jouw bedrijf weer echt te
kunnen laten zien aan het grote publiek!

*	Als de maatregelen zodanig aangescherpt worden dat de Open Bedrijven Dag niet plaats kan vinden
op 29 januari 2022 dan ontvang je een voucher voor deelname aan de nieuwe, op dat moment nader
te bepalen, datum.

WAT?
Tijdens de Open Bedrijven Dag kun jij aan de buitenwereld laten zien WAT
je daadwerkelijk doet en vooral WAT jouw bedrijf te bieden heeft!
De fantastische sfeer, jouw unieke werkplek en al die te gekke collega’s.
Alles draait tijdens de Open Bedrijven Dag echt om beleving. Bezoekers
komen bij jou de sfeer proeven.

ALLES DRAAIT TIJDENS
DE OPEN BEDRIJVEN
DAG ECHT OM
BELEVING. BEZOEKERS
KOMEN BIJ JOU DE
SFEER PROEVEN!

Gooi je deuren open en laat zien wat er zich allemaal achter de schermen
afspeelt. Zo creëer je eenvoudig en snel ambassadeurs en fans én geef je
jouw imago een flinke boost!
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WAAROM?
BRANDING

TO P W E R K N E M E R S T R E K K E N

P R O D U C T I N D E K IJ K E R

Er zijn verschillende manieren om jouw bedrijf in

Ben je op zoek naar nieuwe werknemers? Of wil je

Door mee te doen aan de Open Bedrijven Dag

de schijnwerpers te zetten. Door deel te nemen

een back-upbestand met uitblinkers opbouwen?

laat je jouw producten of diensten op een andere

aan de Open Bedrijven Dag geef je jouw branding

De Open Bedrijven Dag geeft geïnteresseerden de

manier zien. Door de deuren van je bedrijf

direct een flinke boost! Niet alleen tijdens, maar

kans om op een laagdrempelige manier kennis

wagenwijd open te zetten geef je jouw klanten

ook voorafgaand en na afloop wordt jouw bedrijf

te maken met jouw bedrijf. Zet jouw team in om

een uniek kijkje achter de schermen. Grijp die

maximaal in de schijnwerpers gezet. Zowel online

te vertellen hoe fijn en leuk het is om voor jouw

kans en laat je zien om een ‘top of mind’ positie te

als offline.

bedrijf te werken!

creëren!

De Open Bedrijven Dag is echt een dag voor
iedereen. Van jong tot oud en van potentiële klant

JONGEREN

tot actief (of latent) werkzoekende. Kortom, de
ideale gelegenheid om invulling te geven aan

De Open Bedrijven Dag is de ultieme kans voor

je vacatures, je producten te promoten en jouw

jongeren om zich te oriënteren voordat ze een

bedrijf stevige naamsbekendheid te geven! Meteen

studiekeuze moeten maken. Ze krijgen inzicht

je jubileum vieren? Of de familie en vrienden

in de bedrijven en mogelijkheden in de regio. Zo

van het hele team eens een kijkje bieden op de

worden ze zich bewust van datgene wat een bedrijf

werkplek? Dan is dit het ideale moment!

te bieden heeft en worden ze gestimuleerd om

benadering. Als werkgever zijn wij daarnaast erg te spreken over de

echt te zien wat een bepaalde branche inhoudt.

evenementen die georganiseerd worden zoals de Open Bedrijven Dagen!

Werken in de Regio staat voor persoonlijk contact met klanten, enthousiaste
medewerkers met een creatieve geest. Sterk klantgerichte en pro actieve

We versterken hiermee samen de marktpositie
voor de toekomst van onze regio!

MARLEEN NELISSEN
Delpharm Bladel B.V.
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DIT VERWACHTEN
WIJ VAN JOU:
DIT KUN JE VAN
ONS VERWACHTEN:

Je zet je deuren open tijdens de Open Bedrijven Dag op zaterdag 29 januari 2022
Je zorgt voor een top presentatie van jouw pand én werknemers
Je levert op tijd jouw tekst en beeldmateriaal aan voor publicatie in het magazine
Je vult op tijd jouw eigen pagina op openbedrijvendag.nl
Je staat bezoekers tijdens de Open Bedrijven Dag te woord, lekker in jullie eigen stijl!
Je handelt de solliciaties en leads af die voortkomen uit jouw deelname

Het creëren van maximale exposure voor de deelnemers aan de

Je draagt de promotie rondom het event samen met ons uit

Open Bedrijven Dag

Je zorgt voor een coronaproof draaiboek dat, ook als er nog sprake is van een 		

Verzorging van alle promotie rondom het event via o.a. lokale 		

1,5 meter samenleving, het event gewoon door kan gaan.

media, social media, de speciale Open Bedrijven Dag website
en sandwichborden in de regio.
Informatiesessies waar je terecht kunt voor alle ins & outs over 		
het event
Een magazine die verkrijgbaar is in de hele regio
Vakkundig advies en begeleiding in aanloop naar de Open 		
Bedrijven Dag
We leveren jou een promotiepakket op maat aan zodat we het 		

Mijn ervaringen met Werken in de Kempen zijn ronduit goed. We spreken ‘dezelfde

event samen uitdragen

taal’. Communicatie is snel en events zoals de Open Bedrijven Dag zijn altijd tot

Wij adviseren je omtrent alle op dat moment geldende corona 		
maatregelen en hoe je hierop in je voorbereiding in kunt spelen

in de puntjes geregeld. Ook de website voor het plaatsen van vacatures werkt zeer
gebruiksvriendelijk.

DENNIS DRIESSEN
General Manager, Driessen Made By
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ADD ONS
Boost je vacature of bedrijf op onze social media voor een
nóg groter bereik!

PAKKETTEN

€ 350,-

UPGRADES MAGAZINE

		 Social boost op onze kanalen

€ 69,-

Wil jij meer advertentieruimte in het magazine

		Promotiecampagne op social media

€ 349,-

dan in jouw gekozen pakket zit? Dat kan! Je
betaalt dan bovenop je pakketprijs:

VOORDEELPAKKET

VIP PAKKET

BASISPAKKET

€ 1975,-

€ 3550,-

€ 1450,-

1 hele pagina in het magazine

1/2 pagina in het magazine

1/4 pagina in het magazine

Vermelding op plattegrond

Vermelding op plattegrond

Vermelding op plattegrond

Deelnemerspagina website OBD

Deelnemerspagina website OBD

Deelnemerspagina website OBD

Spandoek

Spandoek

Spandoek

Promotiepakket digitaal:

Promotiepakket digitaal:

Promotiepakket digitaal:

		

• Digitale handtekening

		

• Digitale handtekening

		

• Digitale handtekening

		

• gepersonaliseerde Social 			

		

• gepersonaliseerde Social 			

		

• gepersonaliseerde Social 			

			
		

media afbeelding 			

• gepersonaliseerde poster/ flyer

			
		

media afbeelding 			

• gepersonaliseerde poster/ flyer

			
		

media afbeelding 			

• gepersonaliseerde poster/ flyer

Promovideo

Promovideo

		

Social boost op onze kanalen

Social boost op onze kanalen

		

Social boost op onze kanalen

Gesponsorde social doorplaatsing 		

Gesponsorde social doorplaatsing 		

		

Gesponsorde social doorplaatsing 		

		 bedrijfsvideo
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		Promovideo

		 bedrijfsvideo

Promovideo

		 bedrijfsvideo

Uitgelicht op OBD pagina

		

Uitgelicht op OBD pagina

		

Uitgelicht op OBD pagina

Banner op OBD pagina

		

Banner op OBD pagina

		

Banner op OBD pagina

Tekstschrijver en fotograaf t.b.v. magazine

		

Tekstschrijver en fotograaf

		

Tekstschrijver en fotograaf

3 vacatureplaatsingen (30 dagen)

		

3 vacatureplaatsingen (30 dagen)

		

3 vacatureplaatsingen (30 dagen)

		 Van 1/4 naar 1/2 pagina

+ € 325

		 Van 1/2 naar 1 pagina

+ € 425

		 Van 1 pagina naar spread

+ € 750

VAC ATURE PLAATSINGEN
Speciaal voor deelnemers aan de OBD hebben
we een hele mooie deal voor het plaatsen
van vacatures op onze vacaturesite. Zorg
in de aanloop naar het event voor maximale
exposure van je vacatures en kies voor een van
onderstaande opties:
		 1 vacature + basispakket 1 jaar gratis
van € 348,- naar € 199,		 2 vacatures + basispakket 1 jaar gratis
		van € 527,- naar € 379,		 3 vacatures + basispakket 1 jaar gratis
		van € 706,- naar € 559,		 6 vacatures + bronspakket 1 jaar gratis
		van € 948,- naar € 799,/ 11

MELD JE NU AAN!
OPEN JE DEUREN OP 29 JANUARI 2022
Gooi je deuren open en laat zien wat er zich allemaal achter de schermen afspeelt.
Zo creëer je eenvoudig en snel ambassadeurs en fans én geef je jouw imago een
flinke boost!
Uiteraard nemen we je graag mee in de verschillende mogelijkheden van
deelname. Neem gerust contact met ons op!
Via onderstaande link meld je jouw bedrijf direct aan:

O P EN B E D R I J V E N DAG . NL /A A NME L DE N
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