
Ontdek de crossmedia campagne die 
wij ontwikkeld hebben voor Yxion

Aan de hand van onderstaand stappenplan lichten wij toe welke campagne wij 
ontwikkeld hebben om nieuw talent te vinden voor de Yxion Academy.

Science Park 4081098 XH Amsterdam
Stationsplein 78011 CW Zwolle
T: +31 (0)20 751 2015F: +31 (0)20 682 5778E: yxion-recruitment@yxion.nl

Personalisation

Meer weten over de Academy? Stuur een e-mail naar academy@yxion.nl

Adres: Science Park 408 Amsterdam | Telefoon: +31 (0)20 751 2015

‘Bij Yxion vind je het allemaal.
De Yxion Academy geeft je de 
ruimte om je op persoonlijk vlak 
te ontwikkelen.

Er is altijd een hechte groep 
collega’s waar je een leuke band 
mee op kan bouwen, ondanks het 
feit dat jij extern aan het werk 
bent.’

Het volledige verhaal van Jasper lezen? 
www.werkenbijyxion.nl/jasper

www.yxion.nl

Jasper aan het woord

‘Yxion, de crème de 
la crème voor 
consultants.’

Zoek op Google of typ een URL
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Concept

Ontwerp

Offline flyer

Campagne via LinkedIn

Offline testimonial

Retarget via Facebook & Instagram

Google Ads

Google Display Ads

Dashboard

Direct mailing

Resultaat

Brainstorm met creatieve team en presentatie 
plannen aan opdrachtgever.

Uitwerking van concept naar concrete ontwerpen.

Naar geselecteerde mensen een hardcopy flyer 
sturen om te prikkelen.

Online de offline campagne versterken. De 
doelgroep is hbo of wo afgestudeerd.

Een enthousiaste consultant van Yxion vertelt over 
zijn positieve ervaring met de Academy.

Geïnteresseerden die informatie gelezen hebben op 
de website worden van informatie voorzien.

Ben jij via Google op zoek naar een opleiding die 
Yxion aanbiedt? Waarschijnlijk kom je ons dan tegen.

Visueel maken we je ook enthousiast voor de 
Academy op kanalen die de doelgroep bezoekt.

De doelgroep triggeren voor een gratis les van de 
academy, aan de hand van direct mailing.

24/7 inzicht in data en resultaten van diverse 
campagnes waarna wij de uitingen kunnen bijstellen. 

Veel mensen hebben zich opgegeven voor een 
training/cursus via de academy. Een mooi resultaat!


