
Vind eenvoudig  
kansrijke leads  
voor jouw product  
of dienst

Vergroot je leadfunnel 
en omzet



Vergroot je leadfunnnel 
en omzet
Wil jij ook meer en betere leads halen uit je marketing- en salesactiviteiten? 
Bouwberichten weet precies wát er wáár door wíe en wánneer gebouwd 
wordt. Met onze slimme tooling helpen we jou om kansrijke leads te vinden,  
contacteren, kwalificeren en converteren.

 Vind eenvoudig kansrijke leads voor jouw product of dienst

 Vergroot je leadfunnel en maak marketing- en salesactiviteiten effectiever

 Verhoog je omzet en behaal sneller marketing- en salestargets

 Vind de juiste inzichten om je strategie te optimaliseren

 Probeer 14 dagen gratis, zonder verplichtingen

1.  Kansrijke leads 
vinden

Met onze slimme zoekfunctie vind je eenvoudig interessante bouwprojecten en  
organisaties voor jouw product of dienst.

  Bouwberichten is het grootste online leadportal met de meest actuele en 
 kwalitatieve bouwinformatie.

  Je kunt zoeken in meer dan 400.000 projecten en maandelijks voegt ons  
redactieteam ong. 400 nieuwe projecten toe en updaten ze er zo’n 800.

  Sla zoekopdrachten op en stel e-mailalerts in, dan ben je als eerste op de 
 hoogte van nieuwe kansen.



3. Leads succesvol 
converteren

Voeg taken en opmerkingen toe om leads snel & effectief te converteren en  
stel alerts in om op de hoogte te blijven.

  Voeg eenvoudig een taak of opmerking toe bij een interessante organisatie  
of project.

  Wijs taken of opmerkingen toe aan jezelf of een collega en stel deadlines in.

  Stel slimme e-mail alerts in zodat je als eerste op de hoogte bent van 
ontwikkelingen bij projecten, organisaties en contactpersonen.

2. Leads contacteren
en kwalificeren

Je weet wie je moet benaderen om jouw product of dienst succesvol te verkopen.

  Zie direct welke organisaties en contactpersonen betrokken zijn  
bij een bouwproject en neem contact op.

  Bekijk het netwerk van interessante organisaties en ontdek  
samenwerkingsverbanden en verwante projecten.

  Geen tijd of gelegenheid om leads op te volgen?  
Dat kunnen we ook voor je uit handen nemen.

https://bouwberichten.nl/leadgeneratie-ondersteuning


" 50% van onze leads 
komt binnen via  
Bouwberichten"

Monique Deckers, 
Velux

" Wij zetten  
Bouwberichten  
al 15 jaar in als 
leadgenerator"

Marja Steenbeek, 
FAAC Automatische deuren

“ Bouwberichten 
weet precies wat 
er waar gebouwd 
wordt”

Mark Kremers, 
Zehnder

Wil je meer weten?
Bekijk dan onze website of lees onze veelgestelde vragen.  
Heb je andere vragen? Neem dan contact op met onze consultant 
Marianne via 06-22927638 of bouwberichten@vmnmedia.nl.

Probeer gratis

Meer informatie

https://bouwberichten.nl/
mailto:bouwberichten%40vmnmedia.nl?subject=
https://bouwberichten.nl/?utm_source=factsheet&utm_medium=c2a&utm_campaign=nieuwe+assets&utm_id=2022

