KOOPPLEIN DRONTEN:
DE GRATIS LOKALE MARKTPLAATS
Informatie voor lokale ondernemers van Opencoffee Dronten

Op de vraag wie het groene kringlooplogo kent werden 6 handen de lucht in gestoken, terwijl er afgelopen
vrijdagmorgen tijdens Open Coffee Dronten zeker 35 ondernemers aanwezig waren. Mijn doel van de elevator-pitch
is in eerste instantie bedoeld om de (naams)bekendheid van Koopplein Dronten te vergroten.
Mijn naam is Jan van der Weide en ben sinds 1 september vorig jaar beheerder/eigenaar van Koopplein Dronten.
Het doel van Koopplein Dronten is een gratis, lokaal en professioneel digitaal platform te bieden aan particulieren,
(non-profit) stichtingen en verenigingen. Op eenvoudige wijze, veilig en snel kopen en verkopen binnen een
vertrouwde omgeving. Door het lokale karakter worden risico's op (internet)-oplichting tot een minimum beperkt.
Kortom, Koopplein Dronten biedt alleen de voordelen van digitaal handelen.
Voor een beter milieu
Koopplein.nl stimuleert op duurzame wijze het hergebruik van goederen. Direct gevolg hiervan is dat de afvalstroom
vermindert en het grondstofgebruik voor productie en distributie wordt afgeremd. Door het lokale karakter van
Koopplein.nl vinden kopers en verkopers elkaar dichtbij. Hierdoor behoren het maken van lange reistijden of het
ongezien laten versturen van goederen tot het verleden. Dit komt het milieu en de portemonnee ten goede.
Veilig en vertrouwd
Koopplein.nl is er van en voor de inwoners van een voor hen bekend gebied. Veelal geldt hier de regel 'ons kent ons'.
Door de relatief kleine onderlinge afstanden is een afspraak voor bezichtiging snel gemaakt. Wat je ziet is wat je
krijgt. Pas als de koper overtuigd is van 'zijn koop', zal hij de overeengekomen prijs direct en contant voldoen. Boter
bij de vis! Beide partijen zijn op deze manier verzekerd van een correct afgesloten deal zonder risico's.
Adverteren zonder afval
Door de sterke centralisatie van lokaal particulier verkeer is Koopplein.nl een uitgelezen medium voor het lokale
MKB. Zij kan zich op een voordelige en unieke wijze tussen haar directe doelgroep presenteren. Geen
milieubelastend en geldverslindend papierverbruik meer voor reclamedoeleinden. De advertentie-boodschap op
Koopplein.nl is altijd actueel door de snelle wisselmogelijkheden en linkopties. Bezoekers van Koopplein.nl hebben
altijd een koopintentie. Ze zijn op zoek naar koopjes. Dat maakt je advertentie effectiever dan in een medium dat
vooral op informatieverstrekking is gericht. Kortom: een perfecte omgeving om je product of dienst onder de aandacht
te brengen bij potentiële klanten.
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Verhoog de ranking van je eigen website
Er zijn meer dan 6.000.000 .nl domeinnamen geregistreerd. Koopplein.nl heeft hierin een stevige notering die over
het algemeen te vinden is in de top 150 van ranking site Alexa.com. Ook staat Koopplein.nl hierin gewaardeerd als
een snelle website. Wanneer je bij Koopplein.nl adverteert, word je site gratis (door)gelinkt en verhoog je hiermee de
positie van je eigen website bij de internet zoekmachines waaronder Google.
Advies op maat
Benieuwd geworden naar de meest actuele vormen, tarieven, aanbiedingen en acties om op Koopplein.nl te
adverteren? Neem dan contact met mij op. Ik maak graag een persoonlijke afspraak om alle mogelijkheden samen
met jou door te nemen. Open Coffee Dronten leden kunnen 1 maand gratis adverteren op Koopplein. Wedden dat
Koopplein.nl de beste deal voor je heeft?
Met vriendelijke groet,
Jan van der Weide (06 36052098) dronten@koopplein.nl
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