Prijsoverzicht Sociale Media

Koppelen

Koppelen
+ Stylen

Koppelen
+ Stylen
+ Integreren

Facebook

35,-

95,-

174,-

Twitter

35,-

95,-

174,-

Youtube

35,-

95,-

174,-

Google Agenda

Voor alle social media geldt dat wij de accounts aanmaken. Dit in
verband met de instelling die moeten worden gedaan. Indien
bestaande sociale media achteraf moeten worden aangepast,
kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Twitter en/of Facebook
Alleen koppelen

€ 35,-

School op Twitter

School op Facebook
Schoolnaam.nl

Deel

Deel

Op elke pagina komen iconen van de sociale media van de school.
Hier wordt alleen een koppeling aangebracht naar de betreffende
sociale media. Klikken op het icoon opent de tijdlijn van bijvoorbeeld
Twitter of Facebook in een aparte pagina.
Eénrichtingsverkeer. Levert geen significant hoger
bezoekersaantal en ouderbetrokkenheid op.

Twitter en/of Facebook
Koppelen en integreren
School op Twitter

€ 99,-

School op Facebook
Schoolnaam.nl

Tweets
Deel

Deel

Elk nieuwsbericht op de website wordt automatisch op de tijdlijn

Twitter en/of Facebook
Koppelen en integreren
School op Twitter

€ 99,-

School op Facebook
Schoolnaam.nl

Tweets
Deel

Deel

Elk nieuwsbericht op de website wordt automatisch op de tijdlijn
van de sociale media geplaatst. 94% van de leerlingen heeft
minimaal één ouder met Facebook. Twitterberichten worden
getoond in de side bar van elke pagina op de website.
Levert meetbaar meer bezoekers en ouderbetrokkenheid op.
Elk nieuwsbericht wordt automatisch op de tijdlijn van de
sociale media geplaatst.
Beter vindbaar door automatisch groeiend aantal links.
Met één druk op de knop publiceer je op zowel de site als ook
op al je sociale media kanalen.
Geen ‘werkgroepen’ sociale media binnen je team.
Minder kans op verouderde berichten op je sociale media.

Twitter en/of Facebook

Meest
gekozen

Meest
gekozen

Twitter en/of Facebook
Koppelen, integreren en stylen
School
op Twitter

€ 174,School
op Facebook

Schoolnaam.nl

Tweets
Deel

Deel

Met een professioneel gestyled social media kanaal kom je als school
goed voor de dag. Alle online uitingen worden in dezelfde stijl
ontworpen en geoptimaliseerd voor de juiste weergave op mobiel
en desktop.
Levert meetbaar meer bezoekers en ouderbetrokkenheid op.
Elk nieuwsbericht wordt automatisch op de tijdlijn van de
sociale media geplaatst.
Beter vindbaar door automatisch groeiend aantal links.
Met één druk op de knop publiceer je op zowel de site als ook
op al je sociale media kanalen.
Geen ‘werkgroepen’ sociale media binnen je team.
Minder kans op verouderde berichten op je sociale media.
Professioneel design voor achtergrond, header en profielbeeld.
Eén professionele uitstraling voor alle online uitingen.

Youtube
Alleen koppelen

€ 35,-

School op Youtube
Schoolnaam.nl

Deel

Deel

Op elke pagina komen iconen van de sociale media van de school.
Hier wordt alleen een koppeling aangebracht naar de betreffende
sociale media. Klikken op het icoon opent het Youtube kanaal.
Eénrichtingsverkeer. Levert geen significant hoger
bezoekerssaantal en ouderbetrokkenheid op.

Youtube
Koppelen en integreren
School op Youtube
Schoolnaam.nl

Deel

Deel

€ 99,-

Youtube
Koppelen en integreren

€ 99,-

School op Youtube
Schoolnaam.nl

Deel

Deel

Elk filmpje dat u op het Youtube kanaal van de school plaatst,
verschijnt automatisch op de website.

Met één druk op de knop publiceert u op zowel Youtube als de website.
Bespaar tijd door de automatische koppeling.
Geen lastig codeer werk.

Youtube

Meest
gekozen

Youtube
Koppelen, integreren en stylen

Meest
gekozen

€ 174,-

School
op Youtube
Schoolnaam.nl

Deel

Deel

Met een professioneel gestyld social media kanaal kom je als school
goed voor de dag. Alle online uitingen worden door onze vakmensen in dezelfde stijl ontworpen. De grafische bestanden worden
geoptimaliseerd voor de juiste weergave op mobiel en desktop.
Levert meetbaar meer bezoekers en ouderbetrokkenheid op.
Elk nieuwsbericht wordt automatisch op de tijdlijn van de
sociale media geplaatst.
Beter vindbaar door automatisch groeiend aantal links.
Met één druk op de knop publiceer je op zowel de site als ook
op al je sociale media kanalen
Geen ‘werkgroepen’ sociale media binnen je team.
Minder kans op verouderde berichten op je sociale media.
Bespaar tijd door het stylen uit te besteden
Professioneel design voor achtergrond, header en profielbeeld.
Eén professionele uitstraling voor alle online uitingen.

Google Agenda

€ 95,-

Schoolnaam.nl

9:41 AM

100%

Schoolnaam.nl

Thuiscomputer

Met een Google Agenda beheert u op één plek de openbare
agenda van de school. Deze wordt gekoppeld aan een pagina
van de website.
Eén plaats om uw agenda items bij te houden.
Voorbereid op app support.
In één keer de gehele jaarkalender naar computers
van de ouders (Apple Agenda en Microsoft Outlook).

