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Aangenaam, evofenedex Bedrijvengids
De beste leveranciers in transport, logistiek en export.
Wij nemen hindernissen weg in transport, logistiek en export. Wij creëren kansen, 
stimuleren winstgevendheid en laten bedrijven zorgeloos (internationaal) onderne-
men. Wij zijn er voor handels- en productiebedrijven. Wij zijn er voor multinationals en 
MKB-ondernemers. Wij zijn er voor bedrijven die de beste leveranciers willen kiezen. 

“evofenedex Bedrijvengids is er voor ondernemers die weten dat in 
transport, logistiek en export de winst te behalen valt.”

Geen u-bochten, obstakels en omwegen. Met evofenedex Bedrijvengids bieden we een 
transparant en onafhankelijk overzicht van de beste transportbedrijven en leveranciers 
in logistiek en export. Zo stellen we u in staat om zelf de juiste partners te selecteren.

De cijfers spreken voor zich
 > Autoriteit: Google Pagerank 6
 > Bezoek: 15.000 bedrijfsleden / 75.000 unieke bezoekers per maand
 > Doelgroep: Multinationals en MKB-bedrijven met een logistiek en internationaal belang
 > Resultaat: Bereik de doelgroep die wil kopen!
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Online campagnes & leadgeneratie

Wat heeft u te bieden?

Uw verhaal, uw passie, uw proposities; daarmee positioneren wij uw bedrijf volledig op 
evofenedex Bedrijvengids. De mogelijkheden zijn simpel, het resultaat doeltreffend: Wij
genereren vindbaarheid, zichtbaarheid, interactie en leads!

 Corporate pagina
De kracht van uw bedrijf. Een aansprekende landingspagina in tekst. beeld & video in 
een rubriek naar keuze waar het onderscheidend vermogen van uw bedrijf volledig naar 
voren komt.
 > Prijs niet-leden: € 472,50 per jaar
 > Prijs evofenedex leden: € 355,- per jaar

 Propositie pagina’s
Nog meer interactie & conversie! Maak uw aanbod concreet met 3x propositie pagina’s 
die aan uw corporate pagina worden gekoppeld. Zo wordt meteen duidelijk wat ze bij u 
kunnen afnemen.
 > Prijs niet-leden: € 850,-  per jaar
 > Prijs evofenedex leden: € 637,50  per jaar

 Proactief wekelijks leadoverzicht
Exclusief voor cold canvassers. Op basis van een slimme koppeling deelt evofenedex 
Bedrijvengids lx per week de bedrijfsnamen en bestemmingspagina’s van haar
bezoekers. Happy hunting!
 > Prijs niet-leden: € 1.620,-  per jaar
 > Prijs evofenedex leden: € 1.215,-  per jaar
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Online campagnes & leadgeneratie

Wat heeft u te bieden?

Uw verhaal, uw passie, uw proposities; daarmee positioneren wij uw bedrijf volledig op 
evofenedexB edrijvengidsD. e mogelijkheden zijn simpel, het resultaat doeltreffend: Wij
genereren vindbaarheid, zichtbaarheid, interactie en leads!

 Extra opvallend vermogen
Haal eruit wat erin zit. Nog meer mogelijkheden om overal gezien te worden en meer te 
scoren. Met banners of extra pagina’s. Of beide.

 > Homepage - queuebanner bovenaan
  o Prijs niet-leden: € 5.100,- per jaar
  o Prijs evofenedex leden: € 3.825,- per jaar

 > Homepage - 1/3 thumbbanner
  o Prijs niet-leden: € 2.820,- per jaar
  o Prijs evofenedex leden: € 2.115,- per jaar

 >  Homepage - imagebanner onderaan
  o Prijs niet-leden: € 3.870,- per jaar
  o Prijs evofenedex leden: € 2.902,50 per jaar

 > Rubriek naar keuze - imagebanner bovenaan
  o Prijs niet-leden: € 3.300,- per jaar
  o Prijs evofenedex leden: € 2.475,- per jaar

 > Rubriek naar keuze - imagebanner onderaan
  o Prijs niet-leden: € 825,- per jaar
  o Prijs evofenedex leden: €  618, 75 per jaar

*Alle genoemde bedragen in deze tarievenkaart zijn exclusief btw.


