


Heb jij (of heeft jouw bedrijf) iets te bieden op het  

gebied van persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, 

ontspanning? Of doe je, of heb je iets dat mensen blij  

of gelukkig maakt en wil je dit bij een groot publiek 

bekendmaken? Houd je ervan om mensen (verder) te 

helpen, te inspireren of wil je de wereld nét een beetje 

mooier maken met jouw product of dienst? Laten we 

onze krachten dan bundelen om dit gedachtegoed 

verder te verspreiden. Samen staan we sterk(er)!  

 

BE TIME biedt de hieronder genoemde mogelijkheden. 

In alle gevallen ben je automatisch ‘Vriend’ van  

BE TIME en profiteer je van alle (toekomstige) extra’s 

die het platform je te bieden heeft.  

 

Variant 1: Basis 

Bij de basisvariant krijg je een eenjarig abonnement op 

het platform. Dit houdt in dat je naam/bedrijf vermeld 

wordt in minimaal één of meerdere relevante  

categorieën op de website van BE TIME (Be Personal, 

Be Healthy, Be Relaxed, Be Happy). Bij deze vermelding 

hoort een korte omschrijving van je dienstverlening/

product inclusief foto, logo, contactgegevens en links 

naar je website en social mediakanalen. Als abonnee 

lift je mee op de promotie die voor het platform  

gemaakt wordt. Daarnaast zorgt linkbuilding (het 

plaatsen van meerdere links naar een website) ervoor 

dat zoekmachines zoals Google jouw website hoger 

waarderen in de zoekresultaten. Zo help ik jou om 

meer zichtbaar te worden voor potentiële klanten en 

andere doelgroepen aan te spreken waardoor je  

klantenbestand toeneemt.  

Kosten per jaar: € 175,- (exclusief BTW) 

 

Variant 2: Spotlight 

Bij variant 2 ontvang je een jaarabonnement op het 

platform (zie variant 1 Basis) inclusief spotlightpakket. 

Dit houdt in dat je minimaal 2x per jaar op het plat-

form in de spotlight wordt gezet. Eén keer middels een 

persoonlijk interview, en één keer middels een kort 

filmpje. Samen kijken we welke inhoud je op dat  

moment wilt delen of wat het meest relevant is voor je 

doelgroep. Beide onderdelen worden getoond op de 

homepage van de website (minimaal een maand) en 



gedeeld via de social mediakanalen van BE TIME.  

Uiteraard mag het interview en het filmpje ook op de 

eigen website en via persoonlijke of bedrijfsmatige  

social media-accounts gedeeld worden.   

Kosten per jaar: € 475,- (exclusief BTW) 

 

Variant 3: Podium 

Variant 3 gaat nóg een stapje verder. Naast het jaar-

abonnement (variant 1) en het spotlightpakket  

(variant 2) ga ik met je in gesprek om te kijken hoe  

communicatie een bijdrage kan leveren aan jouw  

bedrijfs- of ondernemingsdoelstellingen. Met als doel 

meer klanten te werven en dus nog meer mensen te 

helpen, begeleiden, coachen of ‘gewoon’ gelukkig(er) 

te maken. Bij het podiumpakket sta je altijd als een van 

de eersten vermeld bij overzichten of opsommingen van 

overige partners. Daarnaast wordt naar aanleiding van 

het gesprek een kort verslag gemaakt met aanbevelin-

gen. Wil je gevolg geven aan deze aanbevelingen dan 

maak ik een offerte op maat voor je (zie ook variant 4).  

Kosten per jaar: € 695,- (exclusief BTW) 

 

Variant 4: Exclusief 

Deze variant vindt volledig in afstemming met jou 

plaats. Heb je zelf ideeën over hoe ik jou en/of je bedrijf 

kan helpen je doelstellingen waar te maken of wil je 

een combinatie van de hierboven genoemde varianten? 

Alles is mogelijk. Laten we een afspraak maken en  

samen kijken hoe we jouw missie kunnen volbrengen.  

 

 

 

 

 



Vrienden van BE TIME 

Wanneer je een partnercontract hebt afgesloten ben je 

automatisch ‘Vriend’ van BE TIME. Voor alle partners/

vrienden plan ik minimaal één keer per jaar een live-

dag/avond/moment om inspiratie op te doen en te 

brainstormen over gezamenlijke initiatieven. Ik ben er 

namelijk van overtuigd dat we in gezamenlijkheid nog 

meer kunnen bereiken en elkaar kunnen inspireren!  

 

Nog geen partner maar toch vriend  

worden? 

Super leuk natuurlijk! Steun je mijn missie of wil je  

deelnemen aan de bijeenkomst met partners, neem 

contact met me op via 06 15 82 21 66 of bibi@be-time.nl. 
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BE TIME 
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