Menukaart

Communicatie en PR op het gebied van voeding en gezondheid vanuit een wetenschappelijke basis en de
praktijk, dát is wat Nutrimedia doet. Check onze menukaart voor een kijkje in de keuken.

Strategisch communicatieplan

Social media contentkalender

Story telling

Wij brengen de communicatiestrategie
van een organisatie in kaart en
schrijven een helder no-nonsense
communicatieplan. Met onze kennis
over voeding en gezondheid kunnen wij
de doelen op dit gebied scherp
formuleren.

Wij ontwikkelen een contentkalender
voor de verschillende social media
kanalen van een
organisatie. Vanzelfsprekend verzorgen
wij ook de content, het beeld en
publicatie.

Met onze tool brengen wij de
kernwaarden en dé boodschap van een
organisatie in kaart. Daarna zetten wij
gezamenlijk een speech of verhaal op
papier. Ook een presentatie kunnen wij
op deze manier vormgeven.

Online nieuwsbrieven

Gezonde websiteteksten

Inhoudelijke blogs

Goede online zichtbaarheid is in deze
tijd een must. Wij maken
doelgroepgerichte nieuwsbrieven en
online magazines met inhoud en
uitstraling.

Een goede website vormt de basis van
alle communicatie. Wij schrijven prettig
leesbare SEO teksten die ook nog eens
voldoen aan de claimswetgeving. Ook
zorgen wij voor de juiste opbouw en
look & feel.

Met een serie inhoudelijke blogs kunnen
organisaties laten zien wat zij in huis
hebben en meer publiciteit genereren.
Vanuit onze kennis over voeding en
gezondheid schrijven wij vol plezier en
overtuiging over de meest
uiteenlopende onderwerpen op dit
gebied.

Persbericht op maat

Redactioneel artikel

Flyers & brochures

Met een goed geschreven persbericht
kan een organisatie veel publiciteit
krijgen. Wij schrijven strakke
nieuwsitems en versturen deze naar
redacties of een perslijst op maat.

Wij pluizen wetenschappelijke
publicaties uit en schrijven op basis
daarvan een inhoudelijk artikel over
voeding en gezondheid. Natuurlijk
zorgen wij ook dat het artikel
terechtkomt bij de juiste redactie(s).

Met een mooie brochure of flyer kun je
een goede indruk maken én achterlaten.
Wij verzorgen brochures en flyers die
qua inhoud en vormgeving perfect op
elkaar en de doelgroep aansluiten.

Podcast

Mediatraining

Infographics

Wij regelen graag een podcast op
locatie met een host en een deskundige
op het gebied van voeding en
gezondheid. Podcast zijn dé manier om
informatie over voeding en gezondheid
op een laagdrempelige manier te delen.

Op een zelfverzekerde manier een
boodschap kort en krachtig
overbrengen in de media kan lastig zijn.
Wij verzorgen mediatrainingen voor
gezondheidsprofessionals.

Infographics zijn een krachtig
communicatiemiddel door de
combinatie van ontwerp en tekst: in
1
oogopslag zie je welk verhaal wordt
verteld. Wij creëren infographics vol
goede info en leuke weetjes over
voeding en gezondheid.

Q&A

Interesse? Bel of mail:

Meer weten? Kijk op:
www.nutrimedia.nl

De meest gestelde vragen over
voeding en gezondheid horen in
de Q&A. Wij helpen je om korte
en duidelijke antwoorden hierop
te formuleren.

06 55174571
info@nutrimedia.nl

