
Business Boost voor ondernemers 
 
 
Wat wil ik doen? 
 
Free publicity creëren voor ondernemers die als gevolg van de coronavirus een steuntje in 
de rug nodig hebben.  Samen met een team van content makers wil ik de verhalen van de 
ondernemers in beeld brengen. Waardoor het publiek begrip krijgt voor de privé en zakelijke 
situatie van de ondernemer ontstaan door de crisis. 
 
 
Waarom wil ik dit doen? 
 
Ik wil de kracht van social media gebruiken, zodat wij als samenleving in groepsverband 
samen kunnen gunnen en meedenken met ondernemers die last hebben van de crisis. 
Denk aan bijv een zelfstandige aannemer die door de crisis geen opdrachten 
binnenkrijgt. Deze ondernemers dienen bijgestaan of gegund te worden met een online 
like of deel actie. Hierdoor wordt het verhaal van de ondernemers zichtbaar voor publiek 
en potentiële doelgroep.  
 
Meedenken of een hart onder de riem steken door middel van een reactie waardoor 
interactie ontstaat. Hierdoor raakt de ondernemer in kwestie op korte termijn top of mind 
bij potentiële afnemers. Waardoor mensen sneller bereid zijn om over te gaan tot het 
doen van een aankoop doen bij de ondernemer. 
 
Waarom gaat het werken? 
 

1. De  nieuwe anderhalve meter maatschappij samenleving laat mensen nadenken 
over de keuzes en levenswijzen, waardoor zij minder egoïstisch handelen en een 
ander willen helpen. 

2. De kwetsbare verhalen van ondernemers. Zij hebben vaak doorzettingsvermogen 
en een sterk karakter, dit in combinatie met een crisis creëert online inspiratie. 

3. Ik heb vier keer via www.facebook.com/calvinceder  in twee weken tijd testcases 
gedaan met als organisch resultaat 1303 deelacties, 1000 opmerkingen en 2000 
likes. Duizenden mensen hebben de verhalen gelezen. 

4. Alle ondernemers hebben een verhoging van minimaal 25% extra aan omzet 
gegenereerd door deze actie. 
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Verdienmodellen: 
 

1. Adverteerders die gebruik van het format en platform 
2. Inschrijfgeld van ondernemers die in aanmerking willen komen om  hun verhaal 

te delen via het platform. 
3. Consultancy aan de ondernemers over hun bedrijfsprocessen, juridische en 

financiële vraagstukken. 
 
Unieke kenmerken van het format 

1. Mijn team en ik gunnen andere ondernemers zichtbaarheid via onze kanalen, 
schrijfvaardigheden, creativiteit en netwerk. 

2. Interactie met publiek is realtime te volgen. 
3. Mensen leveren een positieve bijdrage aan ondernemers die weer in hun kracht 

worden gezet. 
4. Resultaat is realtime te zien. 
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