Propositie Stichting Liniebreed Ondernemen
Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) heeft als doel te zorgen voor een duurzame, maatschappelijke
en economische benutting van alle waterlinies in Nederland. De stichting wil zoveel mogelijk
Nederlanders met volle teugen van de veelzijdigheid van forten, bunkers, kastelen, vestingsteden en
waterlinies laten genieten. Met als doel het behoud van ons unieke erfgoed voor volgende generaties.
Stichting Liniebreed Ondernemen vormt de verbinding tussen het culturele erfgoed, overheden,
(horeca)ondernemers en overige organisaties die op en rond de waterlinies opereren. De stichting staat
voor een stevig netwerk, vakkundig advies en een innovatieve benadering van ondernemen in de
waterlinies en vestingsteden. Zij zet zich in voor productontwikkeling en de organisatie van bijzondere
culturele evenementen met het forten- en vesting erfgoed als decor. Daarnaast biedt de stichting haar
deelnemers diensten op het gebied van marketing, publiciteit en centrale inkoop. SLO verbindt partijen.
Met name de makel- en schakelfunctie van SLO en het brede waterlinie en vestingnetwerk van onze
organisatie kan voor u en uw organisatie van belang zijn.
Deelname aan Stichting Liniebreed Ondernemen kost in 2019 € 395 ex BTW
Wat krijgt u hiervoor terug:
• Mogelijke vermelding van uw locatie of een aan uw organisatie gelieerd product in het FORT!
Magazine 2020 dat in een oplage van 40.000 stuks wordt verspreid. Ook kunt u met korting
adverteren in FORT! Magazine.
• Gratis deelname aan en publiciteit via onze evenementen zoals Start Forten/vestingseizoen,
Mooi Linieland en het Forten/Vesting festival. En we maken uiteraard een koppeling met
klassiekers als Open Monumentendag en Nacht van de Nacht. Hier zijn geen extra kosten aan
verbonden. Wij promoten al het aanbod via flyers/ folders, advertorials en online/ sociale media.
U kunt zelf kiezen waar u bij aansluit.
• Gratis vermelding van uw (toekomstige) activiteiten, producten/ diensten op forten.nl en
vestingen.nl. De activiteiten kunt u zelf invoeren via onze Google linie community, zodat u niet
alleen vermeld wordt op onze website (kende in 2018 ruim 230.000 bezoeken en groeit in een
hoog tempo) maar ook op websites als dagjeweg.nl, uitmetkinderen.nl, route.nl en andere
aangesloten websites. Alles wat in de linie community wordt ingevoerd, wordt gepusht naar
diverse websites. U, of een medewerker, krijgt hiervoor een gratis training.
• Vermelding van uw fort, bunker of vestingstad (basisinformatie) op forten.nl onder de rubriek
forten, vestingen of bunkers.
• U genereert free-publicity via SLO, omgerekend creëerde SLO in 2018 een on- en offline media
bereik met haar evenementen van 21.000.000.
• SLO heeft de beschikking over een Google “Grant”, we mogen per jaar 120.000 dollar besteden
om onder andere uw activiteiten onder de aandacht te brengen met Google-ad- campagnes.
Resultaat 2018: onze Google Adwords campagnes hadden een bereik van 1.33 miljoen
vertoningen.
• Aandacht voor de activiteiten van uw bedrijf/organisatie op onze Facebookpagina Forten en
Waterlinies (4316 likes).
• Aandacht voor uw bedrijf via onze b2b kanalen, via de e-nieuwsbrief “Linienieuws” en website
liniebreedondernemen.nl.
• Kennisdeling via onze netwerkbijeenkomsten en meer te leren over specifieke onderwerpen via
de Forten/Vesting Academie, samen met 225 anderen deelnemers.

•
•
•

Inkoopvoordelen, waaronder energie (diverse forten en ondernemers besparen al meer dan
1000 euro per jaar op energie inkoop), bouw website, BHV, ICT, drukwerk, vormgeving en
distributie van foldermateriaal en onderhoud.
Plaatsing van uw organisatienaam op onze website www.liniebreedondernemen.nl en in ons
jaarverslag (oplage 1000).
Daarnaast heeft SLO een loketfunctie én is SLO de makelaar tussen forten, vestingsteden,
eigenaren, ondernemers, potentiele klanten en overheden. Wij kunnen interessante connecties
maken en via ons (en onze nieuwsbrief) bent u altijd op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen.

U kunt uw organisatie voor inschrijven via bijgaand online inschrijfformulier:
http://www.liniebreed.nl/deelnemer-formulier , u ontvangt automatisch een afschrift van uw inschrijving
met de deelnemersfactuur.

