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Leadz is uw strategische groeipartner die u begeleidt in

Leadz reikt zakelijke leiders de juiste persoonlijke

elke uitdaging.

connecties aan. De z van Leadz staat voor een informele

Kortom: uw partner in crime!

zakelijke community, waar elkaar inspireren, doelgericht
connecties leggen centraal staan. Dit telkens met de

Onze strategische managers brengen, samen met u, uw

directe beslissingsnemer.

doelstellingen in kaart. Van hieruit nemen zij meteen uw
potentiële lead in het vizier en jagen zij doelgericht op de

Kortom: een zakelijke familie die u als leidinggevende

juiste connecties.

het hele jaar rond boost.

De juiste introductie at the right moment and place!

leaderz community
met rendement .
Leading

E-community

community

Onafhankelijke perscommunicatie

Leaderz
guide

Zakelijke leiders ontmoeten. Leadz vinden en

Onze community is één, onafhankelijke

De

binden. Inspiratie opdoen. Dààr staat onze

perscommunicatie is twee. Onze beproefde

Strategisch

leading community voor.

online communicatie vormt één met onze

stellingen bepalen en een hou vast die je

community. Straffer nòg: het opent deuren

365 dagen productief laat groeien. Geen

Onze

leading

managers
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om

doelgericht
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te

ideale

realiseren.

ontmoetingsplaats

van

onze

Leaderz

connecteren,

guide?

gericht

doel-

zijn

echte

waar nodig en zorgt voor een fenomenaal

wegwerp materiaal maar een strategische

die

leiders

digitaal bereik op social media, online-tools

werktool met tal van facts & figurez en waarbij

en in onze wekelijkse nieuwsbrieven.

uw onderneming dagelijks op de bureau plot

hun

Wij

missie

zakelijke

creëren

tussen

de

directe

van diverse potentiële leadz. Dààr waar de
Als leidinggevende blijft u frequent op de
waardevolle

beslissingen worden genomen.

beslissingsnemers. Dit binnen een stijlvolle

hoogte

van

gebeurtenissen

setting voor gedreven leiders die graag

binnen

de

Onze

In de wereld van digitale afleidingen zorgt

strategisch te werk gaan met een no-

zakelijke top content wordt verspreid binnen

de focus op papier voor een aangename

nonsense aanpak.

de juiste doelgroep.

afwissling en wordt uw publicatie geen

ondernemerswereld.

prullenmand

materiaal.

Een

exclusief

collectors item dat u doet terugblikken op
gerealiseerde doelstellingen of valkuilen van
het voorbij gaande jaar!

thema community
op niveau .
Leadz organiseert niet het zoveelste netwerkevent. Leiders
strategisch hun doelstellingen laten behalen is key. Een
kwalitatieve community die u gericht met de juiste
Leadz connecteert is essentieel om op koers te blijven,
maar ook om te groeien als leidinggevende en als bedrijf.
We verwelkomen onze leaderz binnen diverse op maat
georganiseerde thema’s waar beleving centraal staat.

Jazzy Loungez

.

Seminarz

.

Onze strategische managers zetten de trend naar

Eén keer per kwartaal houden we de vinger aan de pols

de roaring twenties: jazzy entertaintment, cocktails,

over nieuwe veranderingen binnen de financiele, fiscale,

exquise hapjes. De ideale gelegenheid om exclusief te

juridische en of HR wereld. Gespecialiseerde partners

verbinden met uw potentiële lead. Een exclusieve

zorgen dat u niets mist. Tijdens deze sessies is er meteen

community avond voor beslissingsnemers die

ruimte voor een open forum waarbij u op een directe en

ervaringen willen uitwisselen met gelijkgezinden.

discrete manier met respect kan sparren.

Experienz

.

Gedurfde uitstappen in combinatie met topervaringen staan
hier centraal. De meest unieke gelegenheden om potentiële

Visitz

.

zakenpartners beter te leren kennen. Een succesvolle formule

Nieuwsgierig naar de bedrijfsprocessen van een
collega leider? Dat kan! Onze Visitz zorgen
voor een unieke inkijk binnen bepaalde

om het leggen van de juiste connectie te bevorderen in een
ongedwongen sfeer. Méér zakelijke vriendschap, nog meer
verbondenheid!

bedrijfsprocessen en geeft u meteen de
kans om gericht een waardevolle lead
te creëren. Wissel

expertise, kennis en

ervaring uit. Opportuniteiten creëren
voor de toekomst.

Leaderz Communitiez

.

Een exclusieve community die onderandere fungeert
als klankbord voor bedrijfsleiders met minimum 10
werknemers in dienst. Ervaringsuitwisseling staat
hier centraal, zoeken naar opportuniteiten op de
markt voor elkaar zijn the key. Van Leading Ladiez:
een community door vrouwen, maar niet enkel voor
vrouwen. Tot een leading Construction: rasechte
bouw strategen die bezig zijn met duurzaam bouwen.
Een belangrijke community voor kennis en ervaring.

Bedrijfsﬁches
De bedrijfiches zijn de ultieme online tool om uw potentiële lead te

online strategie met
return on investment .

targeten. Ze highlighten een bedrijf van a tot z, dit aan de hand van
diverse communicatiemiddelen zoals factsz & figurez, gerealiseerde
projecten of een inkijk binnen het bedrijf aan de hand van een 3D
visualisatie. Een uitgekiende mediamix waarmee u gegarandeerd
zelf scoort naar potentiële leadz en u zelf uw geschikte zakenpartner
vindt!

Videostoriez
Onze online E-community strategieën gaan tot op het bot. Ze
bieden een schat aan factz & figurez voor leiders. U kan hier alle
bedrijfsprofielen raadplegen en targeten. Leadz leden beschikken
over belangrijke bedrijfsgegevens van alle actieve leden binnen
onze community. Kortom: onze online strategie is een bron aan

Met krachtige en beklijvende beelden visualiseert Leadz uw bedrijf,
product of merk. Onze producties zijn the next level om uw project,
tevreden klant of bedrijf zelf nog intenser top of mind te positioneren.
Neem potentiële leadz van dag één mee in uw verhaal. Geen blabla,
veel boemboem.

Leadz waarbij men meteen een correcte klantenanalyse kan doen.

Virtual tourz

Daarbovenop opent onze onafhankelijke perscommunicatie deuren

Geef potentiële Leadz een virtuele inkijk. Onze grensverleggende

waarbij Leadz meteen inspeelt op oppurtuniteiten binnen de

3D-visualisatie is zoveel meer dan een panoramische 360°-rondleiding

ondernemerswereld. Onze strategische communicatie vormt één

in uw shop, project, filiaal of bedrijf. Dankzij deze realistische virtuele

met onze community.

tour staan uw deuren 24/7 open. Unique selling point? Enof!

Socialz

+- 35.000 per jaar

Social

selling

is

de

nieuwe

sales.

Wij

stippelen

onze

communicatiestrategie ook verder uit op social media kanalen zoals
Facebook, LinkedIn en Instragram én volgt deze nauwgezet op.

Impactvolle nieuwsbrieven

Leadz

Kickt u op impact? Dat treft! Spread the news kent voor ons geen
Leadz

geheimen. Ons onafhankelijk nieuw en al onze factz & figurez worden
gedropt in meer dan 15.000 mailboxen van zowel Limburgse als
Kempense bedrijven. Resultaatgerichte marketingacties die zichzelf
terugverdienen in no-time.

the guide for
leading leaderz .
Bij Leadz gaan we enkel voor strategische werktools. Onze Leaderz
guide ondersteunt u gedurende uw 365 traject. Onze strategische
managers brengen mee uw doelstellingen in kaart gedurende
onze partnership agreement. Wij zorgen dat jouw tijdsinvestering
productief is en naast het digitale gebeuren zorgt de focus op papier
voor een aangename afwisseling. Onze Leaderz guide zorgt voor een
afwisselende combinatie uit factz & figurez, potentiële Leadz, brengt
uw bedrijf zorgvuldig in kaart, correcte klantenanalyse, brengt
structuur en doelen voor de deelname binnen onze community.
Een absolute winner. Meer nog: een waardevolle collectors item die
u ongetwijfeld elk jaar opnieuw wil bezitten!

formulez .
leadz

leadz communitiez

leadz strategic

focus: 12 maanden

duur: 12 maanden

focus: 12 maanden

community: min. 6

community: min. 4 eventz,

community: min. 4 eventz,

online strategie: Leadz

exclusiviteit Leadz communitiez

exclusiviteit Leadz communitiez

website, socialz, video-

min. 4 eventz

min. 4 eventz, non-stop branding eventz

storiez, bedrijfsfiche

online strategie: Leadz website,

online strategie: strategic bannering

Leaderz guide

socialz, videostoriez, bedrijfsfiche

website, socialz, videostoriez,

Leaderz guide

bedrijfsfiche, exclusieve bannering
nieuwsbrief max. 10 partnershipz
Leaderz guide exclusive
partnership branding

aantal Leaderz members beperkt

aantal Leaderz members beperkt

uw ﬆrategische groeipartner

info@leadzcommunity.be
www.leadzcommunity.be
Corda Campus
Kempische Steenweg 203
Corda A 117.1

