Wat levert samenwerken
met Balance Communications
u op ?

Balance
Communications
Communicatie- en
reputatiemanagement
van topniveau

Als organisatie

Uw resultaat telt!
Wij helpen u graag: of het nu
gaat om de branding van uw
bedrijf, de lancering van een
nieuw product, het bedwingen
van een crisissituatie, het
opzetten van een social-media
campagne of het schrijven van
een overtuigende speech.

Martin van den Blink
Eelco Parie
Evelyn Peters
Reinier Hillen

• D
 uidelijke toekomstvisie en een helder strategisch plan
• Onderscheidende positionering van uw bedrijf, merk
of product  
• Betere relaties met klanten, medewerkers, media en
andere stakeholders

Als werkgever

• Gemotiveerde medewerkers
• Goed werkgeversimago op de arbeidsmarkt
• Sterke voorkeurspositie bij kandidaten

Als adverteerder

• C
 oncurrentievoordeel door onderscheidende
productproposities
• Succesvolle inzet van online advertising en social media
• Meetbare omzetgroei door effectieve online en offline
campagnes

Nieuwsgierig ?
Bel of mail Martin van den Blink voor een persoonlijke
kennismaking met Balance Communications.
Martin is bereikbaar op (+5999) 736-8831/ 528-8833 of
via vandenblink@balancecaribbean.com.

www.balancecaribbean.com
communications@balancecaribbean.com
T: (+5999) 736-8831
F: (+5999) 736-0876

www.balancecaribbean.com

“Ons bedrijf heeft een
communicatiestrategie nodig
voor de komende jaren.”
“Wij willen onze medewerkers

Kernproducten

Expertise

Corporate communicatie

Wij bieden organisaties een
scala aan diensten op het
gebied van online en offline
communicatie. Naast onze
communicatiedeskundigheid
hebben wij een jarenlange
ervaring met HRM, recruitment
en changemanagement.
Dat betekent dat wij uw
communicatievraagstuk ook
in een breder perspectief
kunnen plaatsen.

• Merkpositionering
• Arbeidsmarktcommunicatie
• Interne communicatie

betrekken bij de veranderingen
in onze organisatie.”
“Onze marketingdirecteur wil
zich goed voorbereiden op vragen
van journalisten.”
“Wij willen een nieuw product
lanceren.”
“Onze CEO heeft een speech nodig
omdat hij volgende week onze
aandeelhouders moet toespreken.”
“Wij willen ons bedrijf beter profileren
op de arbeidsmarkt.”

Marketing communicatie
• Propositie-ontwikkeling
• Social media
• Reclame (online en offline)

Public relations

• Reputatiemanagement
• Crisiscommunicatie
• Mediarelaties

Werkwijze
Wij werken altijd vanuit een heldere en duidelijke
strategie en kiezen daarbij voor een no-nonsens aanpak.
Wij vallen u niet lastig met eindeloze analyses en dikke
adviesrapporten. Wij begrijpen snel wat u wilt en gaan
ook meteen tot actie over. Ons uitgangspunt is dat uw
resultaat telt.

“Ons MT wil zich goed voorbereiden
op een mogelijke crisissituatie.”
“Onze social-mediastrategie

Team
Ons team bestaat uit zeer
ervaren:
•
•
•
•
•

Marketingspecialisten
Communicatieprofessionals
Copywriters
PR-experts
Social-mediakenners

Opdrachtgevers
Balance Communications werkt
samen met opdrachtgevers in
de private en publieke sector:

Focus
Communicatie is een breed begrip, wij denken met u
mee op alle niveaus.

kan veel beter.”
Strategisch

Tactisch

Uitvoerend

• Advocatenkantoren
• Financiële dienstverleners
• Ministeries en overheids-
organisaties
• Retailers en resellers
• Non-profit organisaties

