
 

ALTIJD het meeste EFFECT

Ga voor effectieve communicatie!

 

Het is weer tijd voor de marketingplannen waarin communicatie een 
belangrijke rol speelt. Klanten moeten de kennis en de tools in huis 
hebben om uw producten optimaal te adviseren. Daarvoor is communicatie 
essentieel. Alleen: uw klant kan niet elk bericht van u tot zich te nemen. 
Hoe zorgt u ervoor dat die communicatie het meest effectief is? who-cares 
maakt het u gemakkelijk.



EFFECTIEVE COMMUNICATIE
Het gaat er niet om HOE u communiceert, maar hoe dat het meeste EFFECT 
heeft. Daarom praten wij niet met u over artikelen, advertenties, webpages en 
nieuwsbrieven. Maar over het grootste effect van uw BOODSCHAP. 
Effectiviteit staat centraal -en daar zetten wij dan al onze mediatypen voor in. 
De ene keer zal de nadruk op print liggen, met online artikelen ter 
ondersteuning. Maar soms draait het om een event of een award, en wil je dat 
online via social media communiceren. U kan acuut reageren op de actualiteit 
en ook echt met de lezer de diepte in duiken. Het is de juiste mix die de 
grootste effectiviteit bepaalt.

ALTIJD TOP OF MIND
Niets is zo storend als een jaar van tevoren te moeten vastleggen wanneer je 
voor welke boodschap media-aandacht moet inkopen. Want wat als 
introductiedata verschuiven? En wat als je moet inspringen op onverwachte 
gebeurtenissen? Vaak is alles al zo strak vastgelegd, dat je geen kant meer op 
kunt: geen tijd, geen ruimte of geen budget. Wij draaien het om: wij zorgen 
ervoor dat er ruimte is! 



24/7 ABONNEMENT
Hoe gaan we dit efficiënt organiseren? Wij gaan het u heel makkelijk maken. 
We gaan een samenwerking met u aan in abonnementsvorm. U investeert een 
vast maandbedrag. Daarvoor staan wij altijd voor u klaar en is er ruimte voor 
exposure. U kunt dus CONTINUE uw boodschap kwijt - in de BESTE mix 
van onze media! Als het moet 24/7. 

Wat houdt dat abonnement in? Dat hangt af van uw media-behoefte. We 
hebben meerdere abonnementsvormen. En we spreken een speelruimte af 
waarin wij uw flexibiliteit garanderen. Vanaf dat moment houden we elkaar 
op de hoogte. Deze structurele samenwerking betekent dat u er bijna geen 
omkijken meer naar heeft. Want structureel samenwerken betekent ook dat 
we elkaar vertrouwen, en dat wij wéten wat uw wensen zijn. Zo bouwen wij 
samen met u aan continue en effectieve communicatie met uw klanten. En dat 
zonder kopzorgen.

INSCHRIJVEN
U kunt zich vanaf nu inschrijven voor effectieve communicatie 2020. Dat kan 
al voor een maandbedrag van € 289,-. 
Neemt u daarvoor contact op met Michiel Korsten: michiel@who-cares.nl



who-cares - mediaplatform voor zelfzorgspecialisten

DOELGROEP
* Drogisten
* Apotheken
* Gezondheidswinkels
* Supermarkten met 

drogisterij-afdeling
* Gespecialiseerde 

zorgwinkels

Het vakblad who-cares wordt 
onder deze doelgroep verspreid, 
inclusief retailorganisaties, 
brancheverenigingen, stake 
holders en leveranciers. Wij 
bereiken alle gecertificeerde 
drogisten in Nederland. Het 
aandeel in de distributie bedraagt 48,9%. 
Het aandeel van apotheken bedraagt 37,2%.

MAGAZINE DIGITAAL
A4-format, oplage van 4.964 ex., ·  Website who-cares.nl
5x per jaar. ·  Regelmatig nieuwsbrieven
Uitstraling ·  Inzet van social media
·        Kwalitatief ·          Persberichten
·        Opvallend ·  Vlogs
·        Visueel sterk ondersteund · White papers

EN VERDER…
who-cares zet zich in om zelfzorgspecialisten te activeren en bijeen te 
brengen. Daartoe organiseren wij - ook samen met u - events, zoals 
kennissessies, masterclasses en een sportieve branchedag.
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