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Heb jij ook …

• Te weinig tijd om persberichten te maken?

• Niemand in huis om de PR te doen?

• Geen actuele perslijsten om je persberichten te versturen?

• Onvoldoende budget voor een PR-bureau?

• Geen vindbare plek op internet voor al je content voor de media?

Omdat elk bedrijf iets te vertellen heeft
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Daarom  
mediacontent.nu

mediacontent.nu biedt 5 PR-tools op 1 platform

• Contentdistributie: stuur je nieuws en verhalen naar relevante media

• Perskamer: bundel je content voor betere vindbaarheid

• Beeldbank: toon je persfoto’s en stuur geen zware mails naar redacties

• Mediadatabase: raadpleeg profielen en contactinfo van 3.500+ media

• Mediakaarten: vind redactieplanningen en tarieven van 1.000+ media

+ Voordelige support: schrijven, redigeren, vertalen, distributie
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Registreren is gratis
mediacontent.nu heeft meerdere accounttypes met verschillende tools die bij 
je profiel passen. Je kunt je registreren als bedrijf, PR-professional, journalist 
of uitgever. Er zijn speciale accounttype voor PR-bureaus, distributeurs, event-
organisaties en verenigingen die andere bedrijven vertegenwoordigen.

Kies bij registratie een profiel 
dat past bij jouw expertise of 
bedrijf. Elk profiel heeft eigen 
mogelijkheden en features
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Content plaatsen
Na registratie kun je je nieuws, persberichten of andere content gemakkelijk 
en voordelig plaatsen op mediacontent.nu. Hiermee worden je verhalen 
zichtbaar en vindbaar voor de media.

Op mediacontent.nu is meer dan 
persberichten. Journalisten vinden 
ook andere content relevant en 
interessant zoals persfoto’s, 
onderzoek, opinies, uitnodigingen 
of persevents
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Zorg uiteraard voor 
een pakkende kop



Kies de juiste 
rubriek(en) en jouw 
content wordt 
gestuurd naar 
relevante journalisten 
en redacties
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Heb je liever dat je 
content alleen in je 
perskamer staat? Zet 
mediadistributie dan 
uit

Je kunt ook een 
YouTube video bij je 
je content embedden

Super belangrijk; 
upload altijd mooie 
afbeeldingen, want 
journalisten vinden 
dat fijn en het 
vergroot je kansen



Nieuwsoverzicht met jouw content
Na het plaatsen wordt je content getoond in het nieuwsoverzicht op de 
homepage van mediacontent.nu.

Jouw bericht in het 
nieuwsoverzicht
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Je bedrijfsnaam linkt 
naar je perskamer

Hier kun je de 
weergave wijzigen



Voorbeeld van content
Je nieuws wordt getoond op een aparte pagina vergezeld 
van links naar jouw perskamer en contactinfo zodat 
journalisten je snel kunnen vinden.

Je content bevat links naar je PR-
contact, adres en social media. Zo 
weten journalisten je meteen te 
vinden als ze je content bekijken

9

Rubrieken waarin je content is 
geplaatst

Type van je content:

• persbericht
• opinie
• achtergrondinfo
• onderzoek
• klantencase
• event
• beeldmateriaal
• personalia

Journalisten en 
redacties kunnen je 
content als .txt, .doc
en .pdf downloaden



Mediadistributie
Wij sturen je persberichten, nieuws en andere content in een media-
update aan redacties in de rubrieken die voor jou relevant zijn.
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Alleen media in 
deze rubriek 
ontvangen deze 
media-update

Link naar de 
content op 
mediacontent.nu

Je verhalen zitten in 
onze updates die we 
om 13.00 uur sturen 
naar de media in de 
rubriek van je keuze



Gevonden worden 
door de media

• In je perskamer is al je nieuws en content snel vindbaar voor de media

• Met een goede profieltekst weten journalisten direct wat je doet

• Persfoto’s staan in je beeldbank; dus geen zware bijlagen mailen

• Al je social media en contactinfo van je PR-afdeling bij elkaar

• PR-bureaus tonen al het nieuws van al hun klanten
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Perskamers van bedrijven
In je perskamer zijn je nieuws, persberichten, persfoto’s en andere content snel 
vindbaar voor de media. Je kunt
je perskamer personaliseren in 
de kleuren van je huisstijl.
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Profielinformatie 
van je bedrijf

Contactinformatie 
(kun je verbergen)

Tabbladen met 
types content

Toon het bedrijf dat 
jouw PR doet (kun 
je verbergen)

Expertises van je 
bedrijf

Als je social media 
en website

Kleuren in huisstijl 
van je bedrijf



Beeldbank van jouw bedrijf
Je perskamer heeft hebben een eigen beeldbank met al je persfoto’s en andere materialen voor de media. Je 
hoeft dus geen persberichten meer te 
versturen met zware 
attachments maar verwijst
media naar je perskamer.
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Tabbladen met 
types content

Al je content met het 
type ‘beeldmateriaal’ 
wordt getoond in je 
beeldbank

Redacties vinden en  
downloaden snel de 
persfoto’s van je 
management, 
producten, kantoren 
en events



Perskamers voor PR-bureaus
PR-bureaus hebben speciale perskamers waarin ook de content en perskamers 
van hun klanten makkelijk vindbaar zijn.
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Overzicht van al je 
klanten

Alle content van je 
klanten zit in je 
perskamer

Als dit type bedrijf 
heb je je 
geregistreerd



Perskamers voor distributeurs, events en verenigingen
Perskamers van bedrijven en organisaties die andere bedrijven, merken of leden vertegenwoordigen 
tonen nieuws en content
overzichtelijk en vindbaar
voor de media.
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Overzicht van al je 
merken of leden 
met links naar hun 
perskamers

Alle content van 
jou en je merken of 
leden die je 
vertegenwoordigt

Expertise van je 
merken of leden

Als dit type bedrijf 
heb je je 
geregistreerd



Perskamers voor uitgeverijen
mediacontent.nu heeft perskamers met profielen van ruim 400 uitgeverijen in de Benelux 
dus vind je snel de weg naar
commerciële info van titels,
publicaties, websites
en blogs.
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Bekijk mediakaarten 
van deze uitgeverij

Overzicht van alle 
publicaties van je 
uitgeverij

Expertise van de titels,  
publicatie en websites 
van je uitgeverij



Zoeken op 
mediacontent.nu
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• Content en contactinformatie van bedrijven

• Mediaprofielen van 3.500+ publicaties, media en redacties

• Mediakaarten van 1.000+ publicaties

• Titels, tarieven en planningen van 400+ uitgeverijen

• Vakmedia, lifestyle en regionale media in 70+ rubrieken



Zoeken naar content
Je kunt zoeken naar content, perskamers van bedrijven, 
mediaprofielen en mediakaarten van publicaties.
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Naast zoeken op trefwoord 
kun je filteren op:
• content
• perskamers
• mediaprofielen
• mediakaarten

Hier kun je navigeren naar de 
overzichtspagina’s

Je kunt natuurlijk ook een 
zoekterm invullen



Filteren met rubrieken
Alle content, perskamers, mediaprofielen en 
mediakaarten kun je filteren op een van de 
70+ rubrieken.
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Het filter biedt keuze uit 
ruim 70 rubrieken in onze 
mediadatabase



Zoeken naar mediaprofielen
Je kunt mediaprofielen van de 3.500+ mediaprofielen 
filteren op 70+ rubrieken zoals vakmedia, lifestyle en 
regio’s.
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Rubriek waar de filter 
op is ingesteld



Mediaprofielen van redacties
mediacontent.nu heeft mediaprofielen van ruim 3.500 publicaties, 
nieuwssites en blogs in de Benelux.
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Mediakaarten en 
commerciële info 
over de publicatie

Contactinformatie 
van sales van de 
publicatie of site

Profielinformatie 
van publicatie

Contactinfo, 
rubrieken, social 
media gegevens

Je kunt een bericht 
sturen naar de 
redactie die deze 
als e-mail ontvangt



Zoeken naar mediakaarten
Je kunt de mediakaarten van ruim 1.000 media 
ook filteren op de 70+ rubrieken.
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Hier vind je:
• mediakaarten
• redactieplanningen
• saleskits
• tariefkaarten
• aanleverspecificaties
• en meer

Filter mediakaarten 
op de 70+ rubrieken

Je kunt mediakaarten 
ook zoeken op titel



Beheer

23

• Je kunt je content eenvoudig beheren in je dashboard

• Hier kun je zien hoe vaak op je content is geklikt

• Je kunt je aan- en afmelden voor de media-updates

• Je kunt je expertises en belangstelling makkelijk aanpassen

• Personaliseer je perskamer met je huiskleuren

• Als PR-bureau koppel je klanten aan je perskamer



Profiel beheren
In je dashboard kun je jouw content, profielinformatie, perskamer, presentatie, 
contactgegevens en allerlei andere zaken zelf regelen.
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We herinneren je dat 
je frequent nieuwe 
content plaatst

Met deze handige 
links regel je zelf je 
instellingen. Van het 
plaatsen van content 
tot het instellen van 
je perskamer

Hier zie je hoe vaak je 
nog content kunt 
plaatsen



Content beheren
Op de content beheren pagina kun je je content 
aanpassen en archiveren.
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Hier zie je hoe vaak je 
content is bekeken

Je kunt de status van 
je content bekijken

Je kunt je berichten 
zelf makkelijk 
aanpassen of 
archiveren



Tarieven en pakketten
Je account en perskamer zijn gratis. Content 
plaatsen en distribueren werkt met bundels.

Met de bundel mediacontent Extra helpt 
ons team je met operationele PR-taken.
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4 berichten op mediacontent.nu

START

Distributie naar relevante media

Scherpe tarieven voor support

€ 95,00 per pakket

Zichtbaar home en perskamer

12 berichten op mediacontent.nu

PLUS

Distributie naar relevante media

Scherpe tarieven voor support

€ 250,00 per pakket

Zichtbaar home en perskamer

24 berichten op mediacontent.nu

EXTRA

Distributie naar relevante media

Support uitvoerende PR-taken

€ 450,00 per pakket

Zichtbaar home en perskamer

Toegang tot de mediadatabase

PRO

3.500+ mediaprofielen bekijken

Mediavacatures in je perskamer

Vanaf € 30,00 p/m

Mediakaarten downloaden

GRATIS BIJ JE ACCOUNT
Gratis account en perskamer Perskamer van je klanten beheren

Content zoeken en filteren

Media-updates ontvangen

Klanten koppelen aan je PR-bureau

Mediakaarten uploaden als uitgeverij

Kleuren perskamer personaliserenExpertises weergeven

Redactie downloaden content



Support met 
PR-taken
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mediacontent.nu is grotendeels selfservice. Heb je hulp nodig met je PR, 

dan staat ons team voor je klaar. Hier de tarieven van enkele taken:

• Verzendlijsten voor je content (€45,00 per rubriek)

• Content redigeren en plaatsen (€75,00 per bericht)

• Content vertalen (EN>NL) en plaatsen (€75,00 per bericht)

• Content gericht distribueren aan media (€75,00 per bericht)

• Content schrijven (vanaf €150,00)



Contact

Met vragen of opmerkingen kun je ons team bereiken

René, Michael, Wesley en Tym

team@mediacontent.nu

088 776 3444

www.mediacontent.nu

@mediacontent_nu
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https://mediacontent.nu/
https://twitter.com/mediacontent_nu
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