
Bij GrenzenLos zijn we altijd op zoek naar strategische partners om 
samen met ons grensoverschrijdende handel, samenwerking  

en contacten te stimuleren.

  grenzenlos-info.com/nl/   f facebook.com/GrenzenLosNL   i linkedin.com/company/grenzenlosnl/

Consumenten gaan steeds meer zelf op zoek naar 
antwoorden op hun vragen. Wilt u met uw onderneming 
zaken (blijven) doen in de grensregio’s, dan moet uw 
informatie antwoorden geven op die vragen. Dat kunt 
u natuurlijk doen via uw eigen website, maar onderzoek 
toont aan dat een ONAFHANKELIJKE URL beter werkt. 
Hoe beter de URL aansluit op de inhoud van de zoekvra-
gen, hoe meer verkeer en hoe meer effect. Informatie is 
pas effectief als ze bereikt voor wie ze bedoeld is. 

GrenzenLos is ervaren en bedreven in het maken van 
informatie die grensoverschrijdende waarde heeft. Wij 
maken en verzorgen al jaren content die cross-border 
marketingdoelstellingen voor organisaties helpt rea-
liseren. Met GrenzenLos-info.com trekt u (potentiele) 
klanten naar u toe door uw inhoud: u geeft antwoorden 
op hun zoekvragen. 

Wilt u zich profileren in de grensregio’s ? Dan kiest u 
voor effectieve branded content in Netwerk&Co. op het 
GrenzenLos Lifestyle Platform. Hierdoor lift u mee op de 
autoriteit en bekendheid van ons merk. Wij verzorgen 
– samen met u – voor inhoudelijk relevante informatie 
over een thema of expertise dat uw doelgroep in de 
grensregio’s aanspreekt en die past bij uw (marketing)
doelstellingen.  

Door lead-generatie van de consumenten die interesse 
hebben in uw dienst of product, helpen wij u aan de 
juiste naw gegevens. 

Strategisch partner worden van GrenzenLos? 
•  Wilt u uw cross-border promotie en positie versterken 

in de grensregio markt?
•  Wilt u meer bekendheid voor uw bedrijf en bedrijfs- 

activiteiten?
•  Wilt u uw informatie en onderneming beter (online) 

laten vinden?
•  Wilt u meer klanten vinden en binden in de  

grensregio’s?
•  Wilt u uw positie als expert meer onder de aandacht 

brengen, bij de buren?
•  Wilt u een gericht bereik, zonder ‘waste’ bereik,  

zonder ‘waste’ prijzen?

Dan nodigen wij u uit om als strategische partner toe te 
treden tot GrenzenLos Netwerk&Co. 

Meer weten?
Voor meer informatie over de deelname mogelijkheden 
aan Netwerk&Co. kunt u persoonlijk contact opnemen 
met Cora Blom via 06 139 59 316 of info@grenzenlos- 
info.com 

De partners van GrenzenLos Netwerk&Co.:
...houden van NL-DE/DE-NL handel en informatie;

...staan voor cross-border en (inter) regionaal: het nieuwe global;
...laten cross-border handel & samenwerking exploderen!

Netwerk&Co.


