
 

ABONNEMENT CONTENT

Waaruit bestaat een abonnement?
De Lachende Cavalier biedt abonnementen aan op content met historische en/ of 
culturele onderwerpen voor uw medium. Het abonnement wordt in overleg 
samengesteld naar de behoeften van de klant en is met name ideaal voor kleinere 
bedrijven en instellingen die niet de tijd en middelen hebben om zelf de regelmatige 
historische research en redactie uit te voeren. Voor een vooraf vastgestelde prijs 
levert De Lachende Cavalier een reeks van artikelen 
waar een uitgebreid historisch onderzoek aan vooraf is 
gegaan. Daarnaast is het ook mogelijk om De Lachende 
Cavalier in te zetten om regelmatig social media 
berichten te versturen. Indien gewenst maken wij voor 
u een Facebook-pagina of een Twitter-account aan.

Inhoud content
De historische artikelen van De Lachende Cavalier zijn een aanwinst voor uw (online) 
medium. De artikelen zijn educatief, leuk om te lezen en worden geschreven voor 
zowel 'leken' als voor lezers die bekend zijn met de historische onderwerpen. In 
overleg behandelen de artikelen tal van historische onderwerpen en periodes. 
Bijvoorbeeld de geschiedenis van uw instelling/bedrijf of een link met het thema van 
uw uitgave/ de periode van verschijning/ het dagelijks nieuws enzovoort.
De social media berichten via Twitter en Facebook zullen bestaan uit kort nieuws en 
verder alle, eventueel aangeleverde, informatie waarmee een link gelegd kan worden 
met uw instelling of bedrijf.

Voordelige prijs
De prijs voor een abonnement hangt af van de hoeveelheid onderzoek dat gedaan 
moet worden voor de content en zal in overleg bepaald worden. Met behulp van 
gekwalificeerde research-assistenten kan de prijs in ieder geval laag blijven. 
Gemiddeld kunt u rekenen op de voordelige woordprijs van € 0,75, inclusief research 
en, indien gewenst, het plaatsen van de content op uw website. U krijgt 10% korting 
indien u een jaarabonnement afsluit. Een abonnement op Twitter en/of Facebook-
berichten begint al bij € 50,- per maand. (Alle prijzen zijn exclusief 19% btw). 

Een voorbeeld van een abonnement: een streekmuseum wil een twee- wekelijkse 
column van 300 woorden voor hun website. De artikelen zullen (de geschiedenis 
achter) de bestaande collectie, nieuwe tentoonstellingen en de historie van de regio 
gaan behandelen. Prijs: € 225,- per column met 10% korting bij jaarabonnement.
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