Inzicht in de succes- en verbeterpunten van uw communicatie-uitingen

Content Checker
U gaat een belangrijke e-mailing, brief, advertentie, webpagina, brochure of een andere
communicatie-uiting de wereld in sturen. Dan wilt u zeker weten dat de boodschap perfect is
geformuleerd, zodat uw beoogde doelgroep reageren overeenkomstig het communicatiedoel.
Wat waarderen uw stakeholders? Waar zijn verbeteringen te behalen? Welke visuele en tekstuele
elementen werken wel en welke niet?
De Content Checker geeft antwoord - binnen een dagdeel!

Effectieve communicatie
Onze Content Checker biedt een unieke onderzoeksaanpak. U beschikt over glasheldere feedback
op elke specifieke uiting en kunt direct verbeteringen op detail- en algemeen niveau doorvoeren.
Herhaalde toepassing van de Content Checker biedt bovendien een uitstekende basis voor
beslissingen ten aanzien van uw communicatie, u bouwt systematisch aan uw corporate image.
U heeft zicht op wat uw stakeholders waarderen én wat zij nodig hebben om over te gaan tot de
actie die u verlangt.

Efficiënt proces
Elke Content Checker is maatwerk. Dat staat echter de snelheid en effectiviteit niet in de weg.
Binnen 4 uur weet u wat uw doelgroep waardeert én wat er nog nodig is voor de meest effectieve
communicatie-uiting. Onze aanpak is uitvoerig getest en is wetenschappelijk onderbouwd.
Gerenommeerde opdrachtgevers hanteren de Content Checker als een vast onderdeel van het
productieproces van hun uitingen.

Continu verbeteren
Etil biedt niet alleen de tooling van de Content Checker maar staat ook garant voor zorgeloos
projectmanagement. In de voorbereiding verdiepen wij ons in uw organisatie en uw marketing- en
communicatiestrategie. Er staat een testpanel paraat, dat matcht met uw doelgroep.
Wij werken met korte lijnen; er is een directe verbinding tussen uw organisatie en onze experts.
U heeft altijd en overal online inzicht in de voortgang. De rapportage is compact en biedt concrete
verbeterpunten. Bovendien kunnen wij u aan de hand van een reeks van testresultaten adviseren
ten aanzien van uw communicatie-aanpak.

Meer weten over de Content Checker?
Neem contact op met
Evert Webers
06 24 72 13 99
e.webers@etil.nl
Roger Schils
06 51 42 83 34
r.schils@etil.nl

Etil research group onderzoekt en adviseert. Als innovatief bureau met
een grote mate van betrokkenheid leveren wij informatie als basis voor
beslissingen. Daarmee ondersteunen wij inzicht, ontwikkeling en innovatie
op het gebied van research & marketing, ruimtelijke economie & vastgoed
en arbeidsmarkt & onderwijs.

