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e-Drivers.com - hét platform voor e-Mobility
e-Drivers.com richt zich op iedereen die
interesse heeft in elektrische auto’s en in
alle randzaken rondom elektrische mobiliteit. We betrekken daarbij de gehele
e-industrie en (semi) overheid, omdat we
geloven dat het delen van kennis en het
bundelen van krachten uiteindelijk leidt
tot een beter e-klimaat.

Waarom samenwerken?
e-Drivers.com heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot het grootste crossmediale platform
voor elektrisch rijden. Via het online platform
bieden we tal van mogelijkheden voor branded content om een groot bereik te creëren
onder EV-geïnteresseerden én andere speciﬁeke doelgroepen. Door de jarenlange ervaring, deskundige opiniering van vooraanstaande autojournalisten en een onafhankelijke positie van de mensen achter het platform, is eDrivers.com zowel voor consumenten als voor
de gehele e-industrie dé autoriteit op het gebied van elektrisch rijden.

Hoofdredacteur
Werner Budding
Hoofdredacteur en medeoprichter van
e-Drivers is een echte petrolhead. Jarenlang
was hij het gezicht van Autovisie en De Telegraaf inzake mobiliteit. Werner treedt regelmatig op als mobiliteitspecialist in de media,
en is als autojournalist aan De Persgroep verbonden. “Ik ben liefhebber van auto’s. Thuis
staan een paar klassiekers, waarvan ik er
soms één op een mooie zomeravond mee naar
buiten neem. Het is niet mijn doel om het
evangelie van de elektrische auto te verkondigen, maar ik denk dat het tijd is dat we langzamerhand een meer serieuzere overstap
moeten maken richting elektrische mobiliteit.
Voor iedereen die - net als ik- enthousiast is
en dit kan toepassen in zijn of haar vervoersbehoefte, biedt het allerlei kansen.”
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e-Drivers.com - hét platform voor e-Mobility

E-PARTNER SHOWROOM
Een eigen e-Showroom vormt de basis als e-Partner op e-Drivers.com. Deze e-Showroom kan
geheel op eigen wijze worden ingericht incl. teksten, logo, afbeeldingen en video (embedded
als YouTube link). Met een eigen login krijgt u 24/7 toegang en volledige support tot uw eShowroom.
Indien u uw e-Showroom door e-Drivers wil laten inrichten vragen wij u ons het volgende aan
te leveren. Nadat wij u e-showroom hebben ingericht sturen wij u de inloggegevens toe om
zelf e.e.a. te kunnen wijzigen.
Tekst
- Voorstel voor tekst (max. 500 woorden)
- In Word of als losse tekst
Logo
- Uw logo als jpg, png of gif bestand
- afmetingen B 360 X H 203 pixels
- Lage resolutie: 72 dpi

Video
-Embedded als YouTube link.
Contactgegevens & URL
-Verwijzend naar website
indien gewenst ook aanleveren: impressietracker of clicktracker (verwerkt in deeplink) om
cTR naar eigen website te meten

Afbeeldingen
- Maximaal 10 afbeeldingen
- 16:9 verhouding
- Lage resolutie: 72 dpi

Materiaal graag uiterlijk vijf werkdagen voor livegang aanleveren bij: marc@e-drivers.com
Inloggen op uw e-Showroom kan via: https://e-drivers.com/login
Gebruik hiervoor uw gebruikersnaam & wachtwoord dat wij u toegezonden hebben.
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E-PARTNER NIEUWS
e-Partner Nieuws (branded content) bestaat uit een nieuwsartikel op de homepagina en op de
e-Nieuwspagina van e-Drivers.com en heeft de look-and-feel van een redactioneel artikel.
e-Partner nieuws wordt automatisch 1 uur na plaatsing doorgeplaatst op al onze social media
kanalen.
Voor een e-Partner nieuwsbericht vragen wij u ons het volgende aan te leveren.
Tekst
- Voorstel voor tekst (min. 300 woorden)
- Pakkende kop
- In Word of als losse tekst
Afbeeldingen
- Hoofdfoto in liggend formaat 813 × 522 pixels
- Maximaal 5 ondersteunende afbeeldingen
- 16:9 verhouding
- Lage resolutie: 72 dpi

Contactgegevens & URL (optioneel)
-Verwijzend naar website
Indien gewenst ook aanleveren: impressietracker of clicktracker (verwerkt in deeplink)
om cTR naar eigen website te meten

Video (optioneel)
-Embedded als YouTube link.

Materiaal graag uiterlijk 1 werkdag voor livegang aanleveren bij: marc@e-drivers.com
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E-DRIVERS ACTIES
e-Drivers acties (branded content) bestaat uit een nieuwsartikel met een actiematig element,
(lezersaanbod, proefrit, leasetarief, of ander actiematig element), e-Drivers acties verschinen
op de homepagina en op de e-Nieuwspagina van e-Drivers.com en heeft de look-and-feel van
een redactioneel artikel. e-Partner nieuws wordt automatisch 1 uur na plaatsing doorgeplaatst
op al onze social media kanalen.
Voor een e-Partner nieuwsbericht vragen wij u ons het volgende aan te leveren.

Tekst
- Voorstel voor tekst (min. 300 woorden)
- Pakkende kop
- In Word of als losse tekst
Afbeeldingen
- Hoofdfoto in liggend formaat 813 × 522 pixels
- Maximaal 5 ondersteunende afbeeldingen
in lage resolutie (72 dpi)
- 16:9 verhouding
- Lage resolutie: 72 dpi

Video (optioneel)
Embedded als YouTube link.
Call to action
call-to-action link of button voor meer informatie, oﬀerteaanvragen of directe bestellingen.
Indien gewenst ook aanleveren: impressietracker of clicktracker (verwerkt in deeplink)
om cTR naar eigen website te meten.

Materiaal graag uiterlijk 2 werkdagen voor livegang aanleveren bij: marc@e-drivers.com
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Op maat samenwerken
e-Drivers.com biedt u meerdere mogelijkheden om
uw product, dienst of uw verhaal via verschillende
interactieve manieren onder de aandacht te brengen
bij uw doelgroep. Uiteraard staan wij open voor
nieuwe en verfrissende ideeën. Wij kijken graag verder met u naar de conceptuele mogelijkheden en
maken een op maat gemaakt plan om aan uw speciﬁeke doelstellingen te voldoen.

Specials op maat
Tailor Made Events
Video & content producties
Social media acties
Lead generation & cPL
e-Drivers Experiences

Werner Budding
Redactie & content
werner@e-drivers.com
tel 06 51 93 00 17
Rick van Rijthoven
Sales & Finance
rick@e-drivers.com
tel 06 12 35 63 23
Marc Verweij
ICT & Marketing
marc@e-drivers.com
tel 06 249 18 947

Prijzen op aanvraag

e-Drivers.com is onderdeel van:
Ennovation company B.V.
Proostwetering 71
3543 ac Utrecht
www.e-drivers.com
info@e-drivers.com
KVK 72769505
BTW NL859230429B01
IBaN NL34RaBO0334420717
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