Aan
nvraaggfiche
e: pro
omo op
o de webssite
Sterkee commun
nicatiekanaal naar rruim publiiek
Onafhan
nkelijk Leveen vzw maakt gebruik vvan een aan
ntal sterke communicat
c
tiekanalen om
over de veranderin
ngen in de sector te com
mmunicere
en en mense
en met een beperking op een
objectieeve en neuttrale manierr te informeeren.
Weet u een interesssant themaa voor een aartikel of ee
en voorstel van artikel dat ook in de
d
communicatie van Onafhanke
elijk Leven ppast? Doe dan een aanvvraag en veerspreid jou info via
onze kanalen.

Bezoekkcijfers 20
017

Wat vrragen we van jouw bedrijf?




Levert u zelff een artikel, dan plaatsenn wij dit voo
or 250 euro op
o onze webssite
w
www.onafhaankelijkleven
n.be.
G
Geeft u ons een thema of
o komen wee tot een thema in onderling overleg waarbij
O
Onafhankelijjk Leven vzw
w zelf het artiikel schrijft, dan
d plaatsen
n wij dit voorr 400 euro op onze
w
website.
V
Voor 250 euro promoten
n wij het arti kel op Faceb
book voor no
og een ruimeer bereik.

Wat biieden we u?






Kwaliteitsvolle artikels die goed gele zen worden.
e website (100.000 bezoekkers per maa
and).
Een ruim bereik via onze
Plaatsing van
n het artikel in onze elekktronische nieuwsbrief (o
oplage 17.0000 mensen).
55500 mensen volgen onzze Facebook pagina, bij extra promotie bereiken w
we makkelijkk 10000
mensen.
V
Vermelding op de websitte als partneer bij een bed
drag boven 1000
1
euro.

Onafhaankelijk Leven vzw in een no
otendop
Onafhan
nkelijk Leveen vzw komt op voor dee rechten van
v mensen met een haandicap. Alss
officieel erkende bijstandsorganisatie hebbben we ee
en team van
n ervaringsddeskundigen die
hen sneel, persoonliijk en desku
undig adviess geven. Alss maatschap
ppelijke bew
weging weggen wij
op het b
beleid. Wij willen
w
de saamenleving veranderen
n. Wij ijvere
en voor eenn wereld waar
mensen
n met en zonder handiccap gelijkwaaardig same
en leven

Contacct
Contacttpersoon: Kim Vercruyysse
Email: kkim@onafhaankelijkleve
en.be
Websitee: www.onaafhankelijkle
even.be
Adres: G
GrootBegijnhof 31
9040 Sin
ntAmandsb
berg (Gent)
Tel: 09 3
324 38 77
Fax: 09 324 38 79
Rekenin
ngnummer BE68 5230 8055 4434 (BIC is TRIO
O BEBB)

