
Wilt u uw business mogelijkheden vergroten? Indirect klanten acquireren, uw verhaal digitaal en mondiaal verspreiden 
en ontzorging hebben in communicatie en het online verspreiden hiervan? Dan biedt Roda JC in samenwerking 
met Business 3.0 u de mogelijkheid deel te nemen aan dit online televisie programma. Business 3.0 is het eerste 
online televisie programma voor ondernemers. Karenanna Knopper, bekend van Land van Limburg, is de founder 
en presentatrice hiervan. 

Op vrijdag 12 december voorafgaand aan de wedstrijd Roda JC – N.E.C. Nijmegen is Business 3.0 aanwezig in de 
Business Club van Roda JC. 

Voor een bedrag van € 700,- wordt u op een professionele wijze geïnterviewd in een tv-studio in het Parkstad 
Limburg Stadion. 

 U bereikt via diverse kanalen en bestanden de grootst mogelijke doelgroep mensen en bedrijven. 
 Door deze manier van werken creëert u niet alleen B2B maar ook B2C. 

 De ontzorging in communicatie van de video; dagelijkse online communicatie op diverse social media kanalen ;
 •  Website: http://www.business3punt0.tv/ en www.karenannamedia.nl en www.rodajc.nl,
 •  You Tube: http://www.business3punt0.tv/,
 •  Facebook: https://www.facebook.com/Business3.0tv,
 •  Twitter: https://twitter.com/karenanna1,
 •  LinkedIn (Roda JC, Karenanna en natuurlijk van uzelf!).

 De video wordt digitaal aangeleverd via verschillende linkjes die u direct voor alle gewenste doeleinden kunt 
	 gebruiken.	Zowel	voor	on	–en	offline	communicatie	en	interne	en	externe	communicatie.

http://www.business3punt0.tv/
http://www.karenannamedia.nl
http://www.rodajc.nl
http://www.business3punt0.tv/
https://www.facebook.com/Business3.0tv
https://twitter.com/karenanna1


	 Wekelijks	gaat	er	iedere	vrijdag	een	nieuwe	aflevering	online	op	de	website	en	het	
 You Tube kanaal van Business 3.0.

	 Wekelijks	ontvangt	u	in	uw	mailbox	gratis	de	videomail	met	de	laatste	updates	en	uploads	(video’s	met	
 gesprekken met ondernemers). In een paar maanden zijn er maar liefst 45.000  interviews gerealiseerd.

 Op de Facebook worden circa 15.000 tot 25.000 mensen bereikt met de videopresentaties. 

	 Op	Twitter	wordt	er	door	Karenanna	iedere	dag	een	bericht	of	filmpje	geplaatst	met	maar	liefst	1000	tot	
 2500 views per bericht.  

	 Op	LinkedIn	worden	de	berichten	3	tot	4	x	per	week	geplaatst	in	de	nieuws	tijdlijn	en	binnen	diverse	
 discussie groepen. 

 U wordt door Karenanna telefonisch benaderd voor een telefonische intake voor het interview waarin 
	 geschiedenis	en	USP’s	van	uw	bedrijf/product	worden	geïnventariseerd.	Daarnaast	ontvangt	u	ook	
 voorbereiding op de vloer voorafgaand aan gesprek.

 Een live gesprek op een UNIEKE locatie met publiek, gasten en ondernemers aan tafel met presentatrice 
 Karenanna Knopper.

 De video wordt u digitaal aangeleverd.

Business 3.0 betekent over en weer communicatie. U (maar ook uw klanten en kennissen) kunt als deelnemer 
en klant op de sites met 1 klik de video’s doorplaatsen en/of delen naar uw eigen Social Media kanalen. 

Deze kans mag u niet missen!
Wilt u participeren neem dan contact op met Beatrice Dormans van 
Roda JC Business via telefoonnummer: 

06-83228146 of via mailadres: beatrice.dormans@rodajcbusiness.nl

Neem een kijkje op de Business 3.0 website of het Business 3.0 YouTube 
kanaal om te zien welke bedrijven u reeds zijn voor gegaan. Bekijk ook de 
website  voor informatie over bedrijfsvideo en videomarketing. 

Er is ruimte voor 16 ondernemers. Wees er snel bij!


