Case Study

Stichting E-Rally
‘Het doel van onze stichting is het bevorderen van het rijden in volledig
elektrische auto’s. Met een minimale investering in tijd en geld zochten
wij naar alternatieve mogelijkheden om ons bereik naar de doelgroep te
vergroten. Met de Delfin Connector hebben wij hierin de perfecte oplossing
gevonden. Voor onze website maar ook voor alle communicatie betreffende
onze social media kanalen, de nieuwsbrieven en natuurlijk voor de
aanmeldingen voor de E-Rally zelf.’
Daniel Santurio González, voorzitter Stichting E-Rally

‘Onze stichting is een voorvechter van volledig elektrisch rijden
en wil dit zoveel mogelijk uitdragen om anderen ook enthousiast
te maken. Nog steeds zijn er veel mensen wat huiverig voor de
aanschaf van een elektrische auto. Gelukkig ontwikkelt de huidige
technologie zich razendsnel wat leidt tot meer keus. Er zijn veel nieuwe
modellen van verschillende merken met nog meer range, snellere
oplaadmogelijkheden, minder gewicht en een betaalbare prijs’, aldus
de voorzitter.
“Wij hadden de behoefte om onze boodschap nog beter en breder in
de markt uit te zetten. De oplossing was om over te stappen naar één
online platform voor zowel de website, alle social media communicatie,
de nieuwsbrieven, als ook voor de inschrijvingen. Zo kunnen we
voorkomen dat we meerdere keren moeten gaan knippen en plakken.
Omdat onze stichting gerund wordt door vrijwilligers betekent de stap
naar een platform een enorme tijdsbesparing en houden we hiermee
veel beter het overzicht.

www.delfinconnector.nl

s ucc esvol online onderne me n

Een mooie bijkomstigheid; Martijn de Zoete van Delfin Connector is
zelf ook fervent rijder van een elektrische auto en doet jaarlijks mee
aan de E-Rally. Door onze gezamenlijke visie en passie kwamen we snel
tot een plan van aanpak. Delfin Connector heeft ons geholpen met de
inrichting van onder andere de website en de communicatiemodule.
Het werkt in de praktijk bijzonder goed en wij zijn ervan overtuigd
dat we met de Delfin Connector het juiste platform hebben om onze
boodschap verder uit te dragen.”

Neem eens een kijkje op www.e-rally.nl
en schrijf u ook in!

Over Delfin
Delfin is een marketing en IT bedrijf en biedt u ondersteuning bij het succesvol online
ondernemen. Met de Delfin Connector® bundelen wij al uw internet activiteiten. Aangevuld met
onze strategische aanpak zorgt dit voor gemak en snelheid om uw ambities echt waar te maken.
Succesvol online ondernemen draait om strategie, verbinden en de juiste sociale interactie!

www.delfinconnector.nl

