FACTSHEET

FOCUS | PERFORM | RECHARGE
A healthy mind in a healthy body!

Werken op hoog niveau is
topsport. In de huidige tijd wordt
er veel gevraagd van leiders in het
bedrijfsleven. Iedere dag verwerk
je onvoorstelbare hoeveelheden
informatie.
Via allerlei kanalen word je hiermee bestookt.
Veranderingen gaan in een moordend tempo.
De realiteit van vandaag, is de geschiedenis van morgen.
Als professional word je geacht om het overzicht te
houden en de juiste informatie op de juiste momenten
te delen. Hoe zorg je ervoor dat je fris blijft in je hoofd?
Hoe zorg je voor voldoende energie? Hoe werk je zo
efficiënt mogelijk? En hoe laad je weer op nadat je
enorm hebt moeten pieken?

MT work/life is een nieuw online platform dat beslissers
in het bedrijfsleven helpt om het maximale uit zichzelf te
halen, met als hoofdthema’s focus, perform en recharge.
MT work/life helpt je, als je:
 e ffectiever wilt zijn

 je vitaal wilt voelen

 b
 alans wilt in je leven
 ‘in control’ wilt zijn

 r egie wilt hebben over je loopbaan
 b
 eter leiding wilt geven

Op MT work/life vind je inspirerende artikelen,
inzichtgevende columns en boeiende blogs. Alles om jou
te helpen om je werk beter, efficiënter en met meer energie
te kunnen doen. MT work/life is onderdeel van MT.nl
(>300.000 bezoeken per maand) en wordt actief binnen
deze omgeving gepromoot. We werken graag samen met
partners die actief zijn op de verschillende domeinen die
op het platform worden belicht.
Adviseer jij accounts en/of bedrijven die zich
bezighouden met een van deze onderwerpen?
Dan is deelname aan dit nieuwe initiatief van de
MT MediaGroep een prachtige kans voor jouw klant!
Neem voor meer informatie contact op met
Richard Vergeer
06-53646880
richard@mtmediagroep.nl

Het ondernemersplatform MT.nl (> 300.000 bezoeken per maand) en MT magazine (Leesbereik 50.000) realiseren met alle
uitingen meer dan 700.000 contacten per maand met zakelijke beslissers. Deze groep is bovenmatig geïnteresseerd in artikelen
over persoonlijke effectiviteit, vitaliteit en andere manieren om beter, efficiënter en met meer energie te kunnen werken.
Daarom sluit MT work/life perfect aan bij de behoefte van de doelgroep. Neem contact op met Richard Vergeer als je meer wilt
weten over de mogelijkheden om partner te worden van MT work/life.
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MT heeft het hoogste bereik onder CEO’s in Nederland die werkzaam zijn in
bedrijven met meer dan 50 werknemers Bron: DMS 2016-2017/50+ bedrijven

Bereik van beslissers op het gebeid van Personeel en Opleiding in 50+ bedrijven
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MT heeft het hoogste bereik onder HR directeuren in Nederland die werkzaam
zijn in bedrijven met meer dan 50 werknemers. Bron DMS 2017-2017/100+ bedrijven
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MT heeft het hoogste bereik onder beslissers op het gebied van Personeel
en Opleiding in Nederland die werkzaam zijn in bedrijven met meer dan 50
werknemers Bron: DMS 2016-2017/50+ bedrijven

Van een onbekende beslisser naar
potentiële klant.
De beslissing om een product of dienst aan te schaffen komt
nooit zomaar uit de lucht vallen. Iedereen - zowel zakelijk
als privé - doorloopt de verschillende fases waar een goede
marketing strategie op gebaseerd is: van oriëntatie tot
aanschaf. Content, in de vorm van relevante informatie,
is daarbij ‘key’. Vervolgens is het belangrijk om met deze
content kwalitiatief bereik op te bouwen, waarmee meetbare
resultaten worden gehaald. MT MediaGroep, bekend van
de merken Management Team en Sprout, creëert krachtige
content voor beslissers in een zakelijke omgeving. Helder en
aantrekkelijk. Zo helpen we leiders om betere beslissingen
te maken en ondersteunen we bedrijven bij het realiseren
van hun marketing doelstellingen. Door een content driven

27,8%

MT heeft het hoogste bereik onder zakelijke beslissers in Nederland die werkzaam
zijn in bedrijven met meer dan 50 werknemers. Bron DMS 2017-2017/100+ bedrijven

marketing samenwerking met Management Team lift je mee
op de bekendheid en autoriteit die Management Team met
haar verschillende kanalen bij zakelijke beslissers heeft. We
werken graag met meetbare en duidelijke doelen. Dit vormt
de basis voor een succesvolle campagne en een prettige
samenwerking. Wil je jouw organisatie positioneren als
thought leader in de markt, nieuwe kwalitatieve sales leads
realiseren of een thema op de agenda krijgen van zakelijke
beslissers? Dan is het zeker interessant om een oriënterend
gesprek met ons te plannen. MT MediaGroep weet wat
leiders boeit, bindt en beweegt op basis van onze jarenlange
ervaring en insights van de markt. Die insights zetten we in
om jouw contentstrategie succesvol te maken.
Spreekt onze aanpak je aan? Mail dan naar
sales@mtmediagroep.nl of bel 020-2620701.

Voor meer informatie over MT MediaGroep: www.mtmediagroep.nl

