
E-mailnieuwsbrieven

Wij helpen accountantskantoren om
effectief te informeren en communiceren

Nieuwsfeed

Social media

Jaarlijkse uitgaven

App

InforWijzers

Papieren nieuwsbrieven

Vanuit het platform kun je met Linkedin, Facebook
en Twitter een koppeling maken. Wekelijks ontvang
je een schema met daarin de items die de
komende week namens jou gepubliceerd worden. 

Mensen kijken eerst op een website om een goed
beeld van de aanbieder te krijgen. De nieuwsfeed
van Informanagement zorgt ervoor dat er wekelijks
nieuwe berichten worden geplaatst op jouw
website. 

Door het toepassen van een profiel wordt de
beschikbare informatie gefilterd. Hierdoor
ontvangen klanten en personeel alleen relevante
informatie. Opgemaakt in jouw huisstijl. 

Themabrochures, ideaal ter voorbereiding op een
klantgesprek of om na afloop mee te geven.
Uiteraard in jouw eigen huisstijl. De InforWijzers
worden door Informanagement bijgehouden en
kunnen worden geïntegreerd in jouw website.

De app heeft een aantal basisfuncties en afhankelijk
van de door jou afgenomen Informanagement
producten wordt de app uitgebreid met de volgende
producten: Nieuwsfeed, InforWijzers en/of Fiscaal
Actueel digitaal. Uiteraard in je huisstijl. 

Informanagement verzorgt ook een aantal losse uitgaven:

• Fiscaal Actueel, een handzaam boekje waarin op een leesbare manier financiële en fiscale informatie terug te
vinden is. Zo breng je jouw kantoor op een professionele manier onder de aandacht van jouw relaties.
• De Loonspecial, een nieuwsbrief met de belangrijkste wijzigingen voor het nieuwe jaar op het gebied van
loonbelasting, sociale verzekeringen en arbeidsrecht.
• Het Eindejaarsbericht, een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari van het volgende jaar met
tips en aandachtspunten.
• Het Belastingplan, een overzicht van de wijzigingen uit het jaarlijkse Belastingplan.

De papieren nieuwsbrieven van Informanagement
kunnen klantspecifiek worden gemaakt. Het is een full
color uitgave, volledig in de lay-out van jouw kantoor.



Klantervaringen met Informanagement

Wat kan Info Informanagement voor jou betekenen? 

Accountantskantoor B.M. van Riessen

Ik werk al vele jaren – in tevredenheid – samen met
Informanagement. Zij verzorgen de geautomatiseerde
aanlevering voor nieuwsberichten op mijn website en
verzenden e-mailnieuwsbrieven. 

 
Door de juiste basisinrichting kost mij dit weinig inspanning
en worden relaties klantspecifiek (digitaal) geïnformeerd. 

 
Gezien het aantal klantvragen vanuit e-
mailnieuwsbrieven maak ik op dat nieuwsberichten ook
daadwerkelijk worden gelezen (en gewaardeerd).

 
Mijn ervaring met de mensen “achter” Informanagement
is positief: zij zijn altijd goed bereikbaar voor
ondersteuning en komen afspraken na.

Van Sterkenburg accountants belastingadviseurs

Een abonnement is voor Auxilium-leden al mogelijk vanaf € 60 per maand. De prijs van een abonnement is
afhankelijk van de door u afgenomen producten en de omvang van uw klantenbestand.

Ik werk al een aantal jaren samen met Informanagement. De
informatie die zij aanleveren is altijd actueel. Zij springen met de
nieuwsvoorziening ook snel in op de actualiteiten, zoals
bijvoorbeeld de Corona en Covid- regelingen. 

 
Alles ziet er professioneel uit en kost ons nagenoeg geen tijd. Dit
is erg fijn. Als klein kantoor hebben wij het toch al druk genoeg.

 
De periodieke nieuwsbrieven, in onze eigen huisstijl, zien er goed
uit en informeren onze klanten en medewerkers tijdig van
wijzigingen, nieuwtjes en fiscale mogelijkheden. Van veel klanten
hoor ik regelmatig dat zij het een prettige manier vinden om van
een aantal zaken op de hoogte gehouden te worden.

 
Al met al is Informanagement voor mij echt van toegevoegde
waarde en levert het bij aan de uitstraling van ons bedrijf. Ik ben
een zeer tevreden klant.

Bernard van Riessen AA

Carin van Sterkenburg AA RB

“ Alles ziet er 
professioneel 
uit en kost ons
nagenoeg geen
tijd. Dit is erg fijn.
Als klein kantoor 
hebben wij het 
toch al druk 
genoeg.”

“ Gezien het aantal
klantvragen vanuit 
e-mailnieuwsbrieven
maak ik op dat
nieuwsberichten 
ook daadwerkelijk 
worden gelezen 
(en gewaardeerd).”


