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Laatste nieuws en belangrijke items
In deze nieuwsbrief uitgelicht:
Nieuwsflits Bouwtweets, Zorgverzekering 2018, onze dienstverlening, afwijkende openingstijden
tijdens de feestdagen

Dé social
mediasite voor bouwend & ontwikkelend Nederland
Nieuwe DAG Zekerheid heeft de website van Bouwtweets gekocht om onze relaties welke actief
zijn in de bouwwereld extra van dienst te kunnen zijn. Bouwtweets.com wordt gevoed door
nieuws- en twitterberichten welke gaan over weetjes (tweets) van en in de bouwwereld.
Via Bouwtweets willen wij ondernemers in de bouwwereld helpen om de onderneming meer
onder de aandacht te brengen op Social media.
Met een groeiend aantal volgers op Twitter (nu al meer dan 10.000 volgers) kunnen wij ervoor
zorgen dat de onderneming bij veel mensen in de bouwwereld onder de aandacht komt.
Hoe doen wij dit?
In overleg met de ondernemer plaatsen wij een advertentie op Bouwtweets.com. Enkele foto's
van het bedrijf samen met een stukje tekst (waarin is de onderneming onderscheidend van
collega's in de markt?). De advertentie komt dan "In de SPOTLIGHT" op de website.
In de SPOTLIGHT betekent ook dat de advertentie direct op Twitter wordt geplaatst en bij de
meer dan 10.000 volgers terecht komt. Daarnaast wordt dezelfde advertentie op Facebook
geplaatst.
Wij bieden ook de mogelijkheid om (overtollig) materiaal of personeel aan te bieden (of te
vragen) middels een "vraag en aanbod" advertentie.
Wat zijn de kosten?
Voor slechts € 300,- excl. BTW staat de advertentie een jaar lang op de site van
Bouwtweets.com en wordt de advertentie alszijnde "In de SPOTLIGHT" verspreid via Twitter en
Facebook.
Voor een advertentie "vraag en aanbod" rekenen wij per handeling € 50,- excl. BTW.
Enkele relaties staan inmiddels op de website.
Wilt u weten hoe de advertenties eruit komen te zien en/of wilt u hier ook gebruik van maken?
Klik op onderstaande knop!

Klik hier voor Bouwtweets.com

Zorgverzekering 2018
De premies en voorwaarden voor 2018 zijn
bekend. Via de vergelijkingsmodule kunt u
de premies en voorwaarden van meerdere
verzekeraars vergelijken. Op deze manier
kunt u van onze collectiviteitskorting gebruik
maken. Dit aanbod geldt ook voor uw
personeel en gezinsleden.
Klik op onderstaande knop:

Vergelijkingsmodule

Bent u tevreden over
onze dienstverlening?
Zo ja, zijn er wellicht collega-ondernemers
naar wie u ons wenst door te verwijzen? Een
leuke attentie is dan op zijn plaats.

www.nieuwedagzekerheid.nl

Feestdagen
De openingstijden van ons kantoor zijn
tijdens de feestdagen als volgt:
22 december - bereikbaar tot 12:30 uur.
25 + 26 december (KERST) - gesloten.
Vanaf woensdag 27 december zijn wij weer
bereikbaar van 09:00 uur - 12:30 uur en
13:00 uur - 17:00 uur.
29 december - bereikbaar tot 12:30 uur
1 januari (NIEUWJAARSDAG) - gesloten
Vanaf dinsdag 2 januari zijn wij weer
bereikbaar van 09:00 uur - 12:30 uur en
13:00 uur - 17:00 uur.
Wij willen u graag bedanken voor uw
vertrouwen in het afgelopen jaar en wensen
u hele fijne feestdagen en een gezond,
gelukkig en succesvol 2018 toe!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@nieuwe-dag.nl toe aan uw adresboek.

