
Iedere 6-12 maanden doet NLinBusiness een check op
relevantie, om te voorkomen dat verouderde informatie op 
de site staat. De content mag worden aangeleverd bij het
content-team van NLinBusiness via content@nlinbusiness.com
Relevante content gaat bijvoorbeeld over veranderingen in
wet- en regelgeving die van invloed zijn op export of
vestigingsklimaat in een land, cultuurverschillen, regelgeving
ten aanzien van lokaal personeel etc. Daarbij mag gesproken
worden (of in beeld worden gebracht) over diensten of
ervaringen van de organisatie, dit dient echter op een
objectieve en neutrale manier gedaan te worden. Het stuk
moet relevant zijn voor Nederlandse (mkb) ondernemers met
internationale ambities, of buitenlandse ondernemers die
graag met Nederlandse bedrijven zakendoen. 

Relevantie

Het betrekken van de content
op één of meer Cities of
Opportunity verhoogt de
relevantie. Bij voorkeur is de
lengte minimaal 300
woorden en dient duidelijk de
bron vermeld te zijn; liefst op
persoonsnaam en functie.

Extra's 

NLinBusiness bepaalt of en wanneer het stuk geplaatst wordt 
en behoudt zich het recht voor het stuk te redigeren. Bij
significante wijzigingen neemt het content-team vooraf
contact met je op. Als we besluiten om een stuk niet te plaatsen
zullen we hierover ook contact opnemen.

Redactie

Content Criteria voor Service Providers

Zo min mogelijk hyperlinks naar externe partijen of naar
de eigen website. Wanneer noodzakelijk is dit mogelijk,
 maar dit willen we zoveel mogelijk beperken voor de
leesbaarheid van de artikelen. In de bronvermelding
komt jouw naam en de naam van de organisatie
duidelijk terug. 

Hyperlinks

Content die vooral bedoeld is als
(in)directe reclame zal niet geplaatst
worden. Dit is ter beoordeling
van NLinBusiness. Daarnaast worden
stukken zoveel mogelijk geplaatst in
het Nederlands, of in het Engels.

Let op 

De organisatie moet over 
een profiel beschikken op de
website van  NLinBusiness
 alvorens er stukken
aangeleverd kunnen worden.

Profiel

Bij verwijzingen naar studies, rapporten of bij het
noemen van cijfers/percentages etc. etc. worden
genoemd moet altijd de bron vermeld worden  om de
correctheid van het stuk te waarborgen.

Bron

Ons service provider netwerk groeit
Wil jij MKB'ers die willen internationaliseren ook ondersteunen? Plaats dan nu je
content op NLinBusiness.com!

Direct aanvragen

NLinBusiness - jouw gids voor internationaal zakendoen | LinkedIn | Twitter | YouTube

Ons netwerk staat niet stil. Zie NLinBusiness.com voor het meest actuele overzicht 
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