Redactie “www.VeerZienMalberg.nl”
Wij zijn als volgt bereikbaar :
• Postadres Morgenruwe 33, 6218AX Maastricht
• Gele brievenbus in de hal in het Centre Manjefiek Malberg
• Per e-mail : WerkgroepDigitaleCommunicatie@gmail.com
Vragen? Mail ons of gebruik de brievenbus(sen).

Veer Zien Malberg
Omdat wij,
de bewoners, verenigingen, bedrijven en andere organisaties,
samen Malberg zijn
toon al sinds eind 2017 de site

www.VeerZienMalberg.nl
actuele informatie van en voor jullie.
Per toerbeurt zijn de actualiteiten beschikbaar
in een eeuwigdurende lus
(na aanklikken “Kabelkrant”).
Wat wij daarvoor nodig hebben vindt je aan de achterzijde van deze flyer.
Aanleveren kan digitaal of in de brievenbus naar :
• “Redactie VeerZienMalberg.nl”, Morgenruwe 33, 6218 AX Maastricht
• e-mail-adres redactie@veerzienmalberg.nl
• “Redactie VeerZienMalberg.nl” in de gele brievenbus in het CMM.
Vragen? Mail ook even de redactie of bel 043-8500 848.

● KvK-nummer : 70771235 ● IBAN nr. NL06 INGB 0008 27 81 83 ●

waardoor jouw organisatie nòg beter gevonden kan en zal worden.

Daarnaast komt jouw organisatie in een alfabetisch register op de site te staan

Aanstootgevende teksten en plaatjes worden daarbij geweerd of na ontdekking verwijderd van de kabelkrant.

De derde optie is in ons beheer en heeft dus enige vertraging.

De eerste twee opties zijn in je eigen beheer en dus zo actueel als jij het zelf maakt.

ons e-mail-adres WerkgroepDigitaleCommunicatie@gmail.com .

3) Aanleveren van losse tekst + eventueel foto's + eventueel een logo naar onze brievenbus(sen) of liever nog

Deze pagina dient dan wel zònder inloggen toegankelijk te zijn.

2) De naam van één Facebook-pagina welke we inbedden in één kabelkrant-pagina.

In die pagina kun je uiteraard klikbare items opnemen richting jouw eigen site.

1) Digitaal aanleveren van één webpagina van jouw eigen website, zoals bijvoorbeeld www.hallo.nl/actueel.html .

Dit mag in de vorm zijn van onderstaande mogelijkheden :

Een korte tekst, eventueel met logo en maximaal twee plaatjes welke binnen 25 seconden gelezen kan zijn.

Daarvoor hebben we wel iets nodig van jouw kant :

Per toerbeurt tonen wij jouw (organisatie-)pagina in een soort van kabelkrant-principe.

Veer Zien Malberg

