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MAAK VAN JE

DIRECT-FUNDING

EEN SUCCES MET MODULES OP MAAT

FUNDING IS EEN INITIATIEF VAN

MIJN FUNDING

DE DIRECT-FUNDING ENGINEERS

AAN DE SLAG MET
EEN SOLIDE BASIS

WAT HEB JE NODIG
VOOR JE CAMPAGNE?

Direct-Funding is communiceren met het
publiek. De Direct-Funding Webpage vormt
de solide basis.

Met alleen een mooi stukje techniek heb je
nog geen succesvolle campagne. Wat heb
je nog meer nodig?

Niet alleen vindbaarheid maar ook bedieningsgemak staat centraal. De Direct-Funding
Webpage is het centrum van je campagne(s).
De betalingen worden er verwerkt en komen
rechtstreeks op je bankrekening binnen.

Om te lenen van het publiek zijn leningvoorwaarden nodig, een financieel plan,
je verhaal (story) zodat iedereen begrijpt
wie je bent en wat je doel is zodat zoveel
mogelijk mensen mee willen doen. Je
campagne dient bij de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) te worden gemeld en je
campagne dient te voldoen aan de regelen wetgeving. Dan wil je uiteraard effectief
het publiek bereiken met slimme marketing.

Via de Direct-Funding Webpage verzamel je
waardevolle data die nuttig is om je campagne(s)
te volgen, ervan te leren en verkregen kennis
te gebruiken.

“MijnFunding deelt steeds haar kennis met mij, ik leer veel”

SPECIALISTEN EN
EXPERTISE IN HUIS

KENNIS EN ERVARING
IN ÉÉN TEAM

Dat zijn zaken waarvoor je normaliter bij
verschillende specialisten aan moet kloppen.
Zoals juridische adviseurs, accountans,
marketingbureaus en IT specialisten.
Vervolgens moet je deze laten samenwerken.
Een kostbare en tijdrovende zaak.

Direct-Funding is nieuw en innovatief.
Kennis en ervaring vanuit andere sectoren
worden gebruikt om je campagne te
ondersteunen. Slimme online marketing,
data analyse, A/B testen en customer
behavior zijn enkele moderne benaderingen en kennisvlakken die voor succesvolle
Direct-Funding campagnes onmisbaar zijn.
MijnFunding heeft deze expertises in één
team verzameld.

MijnFunding is de specialist op het gebied van
Direct-Funding en heeft alle expertise in huis
en aan zich verbonden om Direct-Funding zo
voordelig en efficiënt mogelijk te maken.
Deze bundeling van kennis is mede bepalend
voor het succes.

Deze kennis en ervaring staat tot je beschikking
waarbij niet alleen onze kennis en ervaring
met elke campagne groeit maar ook die
van jouw team.

“Voor ons is Direct-Funding de boost die alles veranderd heeft”

MARKETING IS DE
KERNACTIVITEIT

VERSTERK JE BEDRIJF
EN ORGANISATIE

MijnFunding levert juridische kennis,
accountancy en IT ondersteuning.
Marketing is de kernactiviteit. Het draait
bij Direct-Funding uiteindelijk om het
ondernemen dus je doelgroep bereiken
en aanspreken.

MijnFunding heeft verschillende expertises
die je nodig kunt hebben in modules verdeeld.
Zo kunnen wij je prima maatwerk leveren en
vullen wij jou en je team aan waar gewenst.

Het begint met lay-out, storytelling en design, je cijfers en voorwaarden overzichtelijk
tonen. Samen stellen wij een marketingplan
op. Wie wil jebereiken, wat zijn daarvoor
de beste kanalen en welke boodschap wil
je onder de aandacht brengen? Het online
en offline plan van aanpak wordt uitgevoerd.
Direct-Funding is bovendien erg geschikt
voor effectieve customer loyalty programma’s.

Naarmate je campagne vordert kunnen er
behoeften ontstaan naar meer ondersteuning.
MijnFunding heeft alles in huis om met jou
en je onderneming mee te groeien. Met
MijnFunding versterk jij je bedrijf en organisatie met de beste partners in (funding)
business.
Lees meer over de modules.
De prijs per module is € 1.250 excl. BTW

The Direct-Funding Engineers

Wil je meer informatie?
Ga dan naar mijnfunding.nl of
mail info@mijnfunding.nl
Informatiecentrum Rotterdam:
Stationsplein 45, 4e etage
Postbus 710, 3000 AS Rotterdam Binnenkort
ook in: Eindhoven en Amsterdam
MF03V1

