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RegioTV Tiel 
 
De heer Riny ter Haar 
Adres : Stephensonstraat 15 
Plaats : 4004 JA Tiel 
 
 
Dreumel, 28 Januari 2020 
 
 
Betreft: Voorstel m.b.t. samenwerking/partnership activiteiten 2020-2025 RegioTV Tiel 
 
 
Geachte heer ter Haar, beste Riny,
 
Naar aanleiding van onze bespreking op Donderdag 23 Januari 2020 jl. doen wij u 
ons voorstel toekomen m.b.t. onze samenwerking/partnership activiteiten. 
 
Het voorstel is te verdelen in de navolgende modules: 
 
REGIOTV TIEL MARKETING STRATEGIE 2020-2025 
Research, Ontwerpen, Upgraden, Bouwen, Realisatie, leveren, managen en Monitoren: 
 
Het inventariseren en analyseren van beide wensen en behoeften, alsmede van de markt 
waarin u actief bent en actief wenst te zijn namelijk lokaal, regionaal en midden Nederland;  
 

1. Uitgangspunt: managen en opzetten RegioTV Tiel project:  
 

-    Ontwerpen, bouwen, realiseren, updates, monitoren, continueren 
- Alle online activiteiten van RegioTV Tiel website/platform/katalisatorsites/subsites 
-    RegioTV Tiel Marketing activiteiten (advertenties, win-win situatie, i.v.m. nieuwsgaring) 

 
2. Ontwerpen & realiseren RegioTV Tiel online Metaverse Nieuws Platform: 

 
-     Nieuw regionaal online marketing concept RegioTV Tiel
-     Inzetten en realiseren nieuwe visie, missie & doelstellingen 
-     Bouwen nieuw online RegioTV Tiel Platform (webssites/katalisatorsites/subsites)
-     Seo, Saa, Retargeting strategie, modules & online structuur 
-     RegioTV Tiel platform implementatie, planning & schema op RegioTV Tiel hoofdwebsite
-     Ontwerpen & bouwen online modules en structuur
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Gebaseerd op onderzoek en ontwerp levert Delta Media, RegioTV Tiel voor het project
een online marketing structuur die gekoppeld wordt aan de nieuwe hoofdwebsite.  

 
      -    Nieuwe registraties domeinnamen, katalisators & sub-domeinnamen 
      -    Hosting implementatie van alle online acitviteiten op de eigen server 
      -    Ontwerp nieuwe katalisator & sub-websites 
      -    Aanpassen & upgraden traffic module  
      -    Viral modules websites 
      -    Web pluggins 
      -    Koppeling RegioTV Tiel platform aan huidige online activiteiten
 
          
      -    Upgrade, aanpassingen trefwoorden database - concurrentie -
      -    Koppeling, aanpassingen tags & trefwoorden – concurrentie – structuur 
      -    Koppeling, aanpassingen SEO, SAA, Retargeting traffic – concurrentie – website 
 

3.   Inzetten alle Zoekmachines modules (Google, Bing, etcetera) 
 

- Inbouwen, Implementeren & activeren SEO, SAA & Analytics System  
- Keywords(trefwoorden), tags en content 
-     White-hat SEO methode 
-     Web Statistics modules implementeren 
- Inzetten Ranking Algorithms formule m.b.t. Google, Bing, Yahoo zoektermen 

 
4.  Online Advertentie campagne RegioTV Tiel Platform

 
- Online zakelijke advertentie campagne op het RegioTV Tiel platform 
-     Koppeling aan het Delta Media platform
-     RegioTV Tiel promotie d.m.v. content, informatie, weblinks, foto’s, banners, infotorials, etc. 
-     Advertentie campagne RegioTV Tiel
-     Nationale, regionale en lokale traffic activiteiten 
 
5. Roll out, realisatie & uitvoer RegioTV Tiel Marketing Strategie:  

 
- Werkzaamheden, realistatie & uitvoering RegioTV Tiel business plan  
-    Activiteiten voor zowel regionaal en lokaal
- Door Delta Media 

 
Delta Media implementeert alle nieuwe online activiteiten, modules & platform in de nieuwe 
RegioTV Tiel website (geleverd door Delta Media), naast toepassingen en upgrades in de
overige online web omgeving. 
 
Delta Media levert & implementeert alle content & informatie voor het RegioTV Tiel Platform 
en bouwt de communiucatie storyboards & concepten voor alle webactiviteiten. 
 
(Bijgevoegd is het samenwerkingsovereenkomst tussen RegioTV Tiel en Delta Media) 



              

 

                

Delta Media, - A Delta Online Marketing division - Hogeweg 15a, 6612 BM Dreumel
 
                             www.deltamediageb.com  email: rudydeighton@deltamediagbe.com  
Rabo reknr.: NL48RABO0109230566,    www.deltamediageb.com  e: rudydeighton@deltamediagbe.com  

 
Delta Media hanteert de volgende werkwijze vanaf de start van het project tot aan het 
eind:  
 
Fase 1: overleg/meeting, wensen en bespreken van de mogelijkheden  
Fase 2: start per direct, research, ontwerpfase, bouw diverse projecten/concepten 
Fase 2: implementeren, upgrade en aanpassingen aanbrengen aan de RegioTV Tiel sites  
Fase 3: coördinatie, planning, managing, projectbegeleiding & uitvoering (optioneel) 
 
START 4de week Maart 2022: 
De tijdsduur van alle updates van het RegioTV Tiel platform zal ongeveer 2 weken vergen, de 
implementatie en realisatie van het platform aan de hoofdsite eveneens twee werkdagen. 
In deze periodes zijn  onderzoek, upgrades, aanpassingen, veranderingen eveneens al 
uitgevoerd en gerealiseerd. 
 
DELTA MEDIA ONTWERPTEAM: 
Naast de heer Deighton zullen de volgende professionals werken aan het project van 
het RegioTV Tiel Metaverse platform: webdesigners, web-engineers, vormgever & 
designer, digital traffic designer, seo/saa editor, typiste en tekstschrijver. 
 
DELTA MEDIA CONCEPT-INGREDIENTEN: 
Voor het upgraden van het RegioTV Tiel Metaverse Concept zullen de volgende 
programma’ s worden ingezet: Windows 10 Pro, Macromedia, Adobe Photoshop, After 
Effects,  Ulead Web Professional, Avid Pro, Adobe SEO, Acrobat 9 Pro Extended, 
Microsoft Office Pro 2018, Snagit 10, Adobe Master CS5, Adobe Dreamweaver, Ajax, 
Html en Wordpress applicaties, SEO/SAA programma’s en Retargeting software.  
 
REGIOTV TIEL: 
De upgradekosten voor de Delta Media werkzaamheden worden gedeeld (in overleg): 
 

1.   Realisatie & aanpassen RegioTV Tiel Metaverse Concept                      
2.   Upgraden RegioTV Tiel Websites                                 
3.   Upgraden RegioTV Tiel Metaverse Platform                  
4.   Inzetten Advertentie campagne & aqcuisitie                                                                                          
5.   Aanpassen Menu RegioTV Tiel site 

                                                                                                         
 
Communicatie 

Omwille van een heldere en eenduidige communicatie zal alle correspondentie en 
communicatie plaatsvinden via vaste contactpersonen. Zonder tegenbericht gaan wij er 
vanuit dat onze contactpersoon Riny ter Haar zal zijn. Van onze zijde zal de 
contactpersoon zijn de heer Rudy Deighton. 
 
Delta Media ontvangt van RegioTV Tiel toegang via het RegioTV Tiel website - cms systeem en
frontdesk admin systeem om het Menu aan te passen m.b.t. de Delta Media/RegioTV  Tiel sites. 
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RegioTV Tiel Project Nederland: 
 
Wat zijn de doelstellingen, voordelen en de te behalen resultaten m.b.t. het RegioTV Tiel 
Business Plan in 2020 - 2025 
 
Voordelen: 
 
• Gebruikmaken van de efficiëntie van alle huidige online RegioTV Tiel activiteiten en modules 
• De sterke en zwakke punten(SWOT) van de RegioTV Tiel website zijn in beeld 
• Inzicht in de diensten, service en producten van de RegioTV Tiel website  
• Segmenteer online activiteiten, advertentie campagnes, nieuws en klanten bij RegioTV Tiel 
• Benchmarks verkrijgen waarmee RegioTV Tiel de prestaties van het nieuwe online platform
  vanuit een beter marktperspectief kan evalueren 
• Perfecte, krachtige online marketing, structuur, strategie, module en platform vanuit de backbone 
 
Realistische doelstellingen 2020-2025: 
 
•  Traffic vanuit alle zoekmachines, Google, Bing, Yahoo voor belangrijke zoektermen  
•  Inzetten nieuw concept "Micro Locals"
•  Verhoogd Bewustzijn 
•  Verhoogde doelgericht verkeer 
•  Traffic die ongekend is 
•  100 % garantie van nieuwe bezoeken  
•  Perceptie van leiderschap en verhoogde geloofwaardigheid 
•  Krachtige corporate branding van RegioTV Tiel voor de huidige markt
•  Klanten een bepaalde tijd op het RegioTV Tiel platform laten door brengen 
•  Klanten een bepaald nieuws item, nieuwsblokken of een aantal pagina’s laten bekijken 
•  Klanten triggeren tot een bepaalde actie, product of specifieke pagina 
•  Klanten aansturen om zich aan te melden voor een actie, aanbieding of nieuwsbrief 
•  Klanten aanzetten tot downloaden van informatie of een transactie voltooien 
•  Een gewenste actie voor klanten om een RegioTV Tiel website te bezoeken  
 
Eindresultaten 2022: 
 
•  Lagere benodigde marketing investeringen 
•  Geen kosten per lead 
•  Lagere kosten per verkoop 
•  Nieuwe & stijgende advertentieomzet 
•  Onmiddellijke traffic resultaten  
•  Omzeilen van alle verplichtte zoekmachines regels & kosten (Google Adwords, etcetera) 
•  Verhoogde uitschakeling concurrentie en directe online web activiteiten 
•  Elimineer & verminder concurrerende nieuws websites en hun online activiteiten  
•  Op kort en langer termijn 
•  Meetbaar d.m.v. monitoring 
•  Klaar voor de komende jaren met een op de toekomstgericht strategie & business plan 
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Indien u zich kunt vinden in dit samenwerkingsvoorstel, verzoeken wij u de inhoud van deze 
brief rechtsgeldig voor akkoord te zien of te melden welke punten men niet wenst. 
 
 
In vertrouwen u hiermede een passende aanbieding te doen en altijd bereid tot een 
nadere toelichting. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Rudy Deighton 
 
Delta Media 
 
rudydeighton@deltamediagbe.com 

 
mobile: 06 22 709 688 


