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Een goedlopende website overnemen? Het kan in Almere!
1Almere is op zoek naar
organisaties of bedrijven die
een goed bezocht
nieuwsplatform willen
overnemen. 1Almere is
een lokaal online platform in de
stad Almere. De website van
1Almere wordt maandelijks
tussen de 20.000 en 25.000
keer bezocht.

De organisatie of het bedrijf
wordt op korte termijn eigenaar
van het platform en mag volledig
zelf invulling geven aan de
website.

Een ideale
plek voor:
WELZIJNSORGANISATIES

Zij kunnen komende activiteiten in
Interesse?
de spotlights zetten of Almeerders
Momenteel wordt de website
uitnodigen actief te worden.
door drie personen
onderhouden. Zij waarderen het
BEDRIJVEN
als 1Almere een nieuwe eigenaar
Bedrijf of organisatie?
krijgt met toekomstperspectief. Zij kunnen artikelen publiceren
1Almere zoekt organisaties die Op die manier kan de website
over nieuwe producten of diensten.
een plek willen hebben waar zij blijven bestaan en zelfs groeien. Of nieuwe klanten werven.
hun eigen geluid kunnen
publiceren. Dit kunnen
POLITIEKE PARTIJEN
Interesse? Of meer informatie
persberichten zijn, maar ook
nodig? Neem dan contact op via
Zij kunnen nieuwe moties
publicaties over activiteiten en sefanja.jongkind@1almere.nl
toelichten, de mening van inwoners
bijzondere ontwikkelingen.
peilen of opiniestukken publiceren.
Ook particuliere creatieve
talenten mogen reageren!

Laatste nieuwsbrief 1Almere
1Almere stopt met de
nieuwsbrief. Dit is daarom de
laatste nieuwsbrief.
Uiteraard houden we
je graag op de hoogte van al
onze ontwikkelingen. Die
publiceren we op 1almere.nl,
want de website gaat door!

Schrijf mee
1Almere bestaat uit een klein
team van vrijwilligers. Lijkt het
je leuk om mee te werken aan
onze website en de website van
de nieuwe lokale radiozender Meer op www.1almere.nl
EASY 95.5 FM? Stuur ons dan
een bericht!

INFORMATIE? MAIL NAAR: info@1almere.nl. Via het mailadres kun je je ook afmelden voor de nieuwsbrief.

