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Zelf versturen - EZPress geeft u de

Zelf persberichten versturen
met behulp van EZPress

mogelijkheid om zelf uw persberichten te versturen, met de garantie dat u de juiste (vak)
journalisten bereikt en uw persberichten onder
hun aandacht brengt; of u nu één of tientallen
persberichten per jaar verstuurt.

Landelijk - EZPress is een landelijke online
persberichtendienst die beschikt over een volledig geautomatiseerde database van meer dan
8000 journalisten in de Benelux. Uw persbericht
wordt op naam naar de geselecteerde journalisten en redacties toegezonden.

Grote zichtbaarheid - Via RSS en
rechtstreekse plaatsing zorgt EZPress voor
grote zichtbaarheid van uw bericht op talloze
(nieuws)websites in Nederland en België. Indien
gewenst kan de verspreiding nog worden uitgebreid met rechtstreekse plaatsing op de
populaire nieuwswebsites: blikopnieuws.nl en
persberichten.com en de persberichtendatabank
nieuwsbank.nl.

Eén handeling - Zodoende wordt uw
persbericht in één handeling naar de door u
geselecteerde media verzonden, online geplaatst en doorgelinkt naar veelbezochte
(nieuws)websites. Dat levert de juiste aandacht
op voor uw persberichten.

Sociale Media - Uw EZPress persbericht
wordt automatisch als een social media release
gepubliceerd. Op eenvoudige wijze kan uw
nieuws door anderen worden gedeeld op de
sociale netwerken, zoals LinkedIn en Facebook.
Alle persberichten van EZPress worden direct
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ZONDER EXTRA KOSTEN OOK NAAR DE
MEDIA IN BELGIË EN LUXEMBURG.

•

MET EZPRESS KOMEN UW PERSBERICHT E N O P D E J U I S T E P L A AT S E N T E R E C H T.

•

S E O WA S N O G N O O I T Z O M A K K E L I J K !
KOPPEL ANCHORLINKS AAN UW PERSB E R I C H T. M E T E Z P R E S S M E L D T U U W
PERSBERICHT AAN BIJ NIET MINDER DAN
355 SOCIALE MEDIA!

op Twitter geplaatst. En omdat u zelf hashtags
kunt toevoegen aan uw bericht, wordt deze veel
beter vindbaar voor uw doelgroep.
SEO - Alle accounthouders kunnen zogenaamde anchorlinks aan het persbericht toevoegen. Anchors wegen in de beoordeling van
webbrowsers zwaar en beïnvloeden de SEO
resultaten positief.

De juiste
aandacht
voor uw
persberichten

MEDIA SELECTIES

Zelf persberichten versturen
met behulp van EZPress

Kies zelf uit de voorgeselecteerde mediacategorieën van (vak) journalisten, zowel in
Nederland als in België en Luxemburg.

KNIPSELS
Steeds het effect van uw persberichten onder

EZPRESS ONLINE

E Z P R E S S C O R P O R AT E

EZPress Online biedt directe online zicht-

Met EZPress Corporate wordt het hele

baarheid en verhoogt uw vindbaarheid

proces rond persberichten voor u beheerd.

op Google en de andere populaire zoek-

Het is een one-stop-shop waarmee u met

machines. EZPress Online is ideaal voor

één druk op de knop uw persbericht breed

kleine, startende ondernemingen die op

onder de media in de Benelux verspreidt.

het internet gevonden willen worden.

U beschikt over meer mediaselecties en u

Plaats uw persbericht op de EZPress

ontvangt de persknipsels met uw nieuws

Today’s News nieuwspagina en via de

automatisch en zonder verdere kosten.

RSS feeds bereikt uw nieuws automatisch

U verzorgt de inhoud, EZPress zorgt voor

talloze andere nieuwssites. Uw bericht

de rest; ook voor de redactionele onder-

wordt tevens opgenomen in Google News.

steuning! Met het EZPress Corporate

ogen! Als EZPress Corporate gebruiker ontvangt
u automatisch en zonder extra kosten de knipsels
van publicaties van uw persberichten.
* Eerste 10 knipsels gratis, daarboven 3,25 euro excl BTW per stuk

ONLINE PRESSROOM
In uw pressroom staan niet alleen uw recente
persberichten, maar ook uw profiel, logo en contactgegevens. Met een directe link vanuit uw website zorgt u ervoor dat u journalisten op de hoogte
houdt van uw actuele berichten en gegevens.

account beschikt u over uw eigen online

EZPRESS BUSINESS

PR-afdeling, waarbij u zelf aan de knop-

Met EZPress Business bereikt u moei-

pen zit! En komt u er even niet uit, of

teloos de relevante (vak)journalisten in

heeft u een specifieke wens: u beschikt

Nederland en indien gewenst ook in België

over online support van de helpdesk van

en Luxemburg. EZPress Business is bij-

EZPress!

zonder geschikt voor kleine en middelgrote

Het EZPress Corporate account is zowel

ondernemingen die graag zelf de regie

geschikt voor grotere bedrijven en instel-

rond het maken en versturen van pers-

lingen als voor PR-bedrijven, reclame- en

berichten in handen willen blijven houden.

communicatiebureaus.

T O D AY ’ S N E W S
Uw persberichten worden automatisch op de
nieuwspagina van EZPress geplaatst en via
Google News snel gevonden. Uw bericht verschijnt direct op Twitter, inclusief de door u gekozen
hashtags. Abonnees van EZPress Today’s News
ontvangen dagelijks het nieuws per e-mail.

REDACTIONELE ONDERSTEUNING
Corporate Accounthouders krijgen gratis
redactionele ondersteuning - wat werk wel, wat

Features

Corporate

Business

werkt niet - voor het beste resultaat
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KOSTEN

Online pressroom

v

v

v

Plaatsing EZPress Today’s News
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Social media doorplaatsingen
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Rechtstreekse plaatsing Blikopnieuws.nl
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Rechtstreekse plaatsing Nieuwsbank.nl
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Rechtstreekse plaatsing Persberichten.com
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-

-

Met een EZPress Online account worden berich-

Rechtstreekse plaatsing Reisprofs.nl

Optie

-

-

ten op Today’s News geplaatst.

v

Optie

-
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Streamer voor extra attentiewaarde
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Toezending persknipsels
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-
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Betaling op rekening

v
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-
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De jaarlijkse inschrijfkosten voor de EZPress

•

•

accounts bedragen:
Business - 65 euro excl. BTW

Corporate - 105 euro excl. BTW

Per persbericht bedragen de distributiekosten:

•

•

•

Business - 89 euro excl. BTW

Corporate - 189 euro excl. BTW

Per plaatsing bedragen de kosten:
Online plaatsen - 15 euro excl. BTW
Extra - rechtstreekse plaatsing op:

•

•

•

Blikopnieuws.nl - 15 euro excl.

Persberichten.com - 30 euro excl. BTW

•

Nieuwsbank.nl - 40 euro excl. BTW

•

Reisprofs.nl - 20 euro excl BTW

Extra - Foto bij uw bericht plaatsen
Bij Online Account - 30 euro excl BTW
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