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HET IS ZOVER:

Elda PR heeft een nieuwe

De nieuwe website van Elda PR is klaar! Tegelijkertijd is

naam. Nou ja, gedeeltelijk dan.

een naamswijziging doorgevoerd, zodat nog sneller
duidelijk is hoe en waarmee ik kan helpen:

Elda PR communicatieregie

Zat ik sinds de start (met Public
Relations & Communicatie) dan
fout, zul je denken?
Nee hoor. Daar lag – en ligt –
het fundament. Maar er kwamen
steeds meer vragen naar een
breder pakket; wat perfect past
bij mijn achtergrond en ervaring
in communicatie-advies plus
-projectmanagement.

De nieuwe naam is:
Elda PR communicatieregie.

Dat is in één woord waarvoor je
me kunt inschakelen: aanpak
van je externe communicatie.
Van plan tot advies, van regelen
en bewaken tot uitvoeren.

Jij blijft lekker ondernemen.
Pak ik die lastige, stressvolle
communicatie van je over.
Dát lucht op! En levert op!

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de nieuwe website, is dit de URL:
https://eldapr.nl
Hier vind je informatie en voorbeelden over hoe en waarmee ik je kan helpen.

Van pers-, wervings- of salesverhaal en campagne tot promotie, vlog en websites; waarbij ik indien nodig - professionele partners inschakel. Dat zit trouwens allemaal in het prijsplaatje dat we
voor jouw project overeenkomen.

Lees op de site over achtergronden en meer. En heb je vragen of opmerkingen: het
contactformulier is geduldig... Dan spreken wij daarna snel af!

Communicatieregie is hier

standaard met dubbel inzicht

Loopt jouw communicatie vast?
Wil je sparren over:
- je mensen ontslaan... van voor hen oneigenlijke
communicatietaken?
- een (wervings)campagne voor sollicitanten?
- de introductie van een product(lijn)?
- versterking van imago?

Ik denk graag met je mee over het vinden en
binden van mensen. Over: communicatie,
positionering van producten, het inzetten van een
actie of event. Mijn credo? Kom maar op!

Kop koffie drinken?! harry@eldapr.nl
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Deze nieuwsbrief krijg je omdat we elkaar kennen, ontmoetten of vanwege een zakelijke relatie.
Zo deel ik met plezier interessante zaken. Natuurlijk mag je de inhoud delen; graag!

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf je onderstaand eenvoudig uit.
Je wilt deze nieuwsbrief automatisch ontvangen? Stuur een mail.

Het mailadres is:
harry@eldapr.nl

Heb je nieuwe mailgegevens of wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Regel het hier:
update your preferences of unsubscribe from this list.

