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Dé onafhankelijke user community die 

organisaties inzicht geeft hoe ze 

Microsoft Business Applications

doeltreffender kunnen inzetten



Hoe kom jij onder de aandacht

van Microsoft Dynamics gebruikers?



Vraag jij je (net als andere Microsoft partners) af 
of er een snellere manier is om onder de 
aandacht te komen van Microsoft Dynamics 
gebruikers? Hoe je jouw expertise kan ‘branden’ 
zonder dat het te commercieel overkomt? En hoe 
je weet welke gebruikers in welke fase van hun 
digitale transformatie zitten? Hoe doe je dit?

Het antwoord op jouw vraag is: DynamicsHUB.

DynamicsHUB is een onafhankelijk platform voor 

gebruikers van Microsoft Business Applications. Al 

twintig jaar voorzien wij hen van speciaal 

geselecteerd nieuws, kennis en inzichten in de 

manieren om Microsoft software doeltreffend in 

te zetten. Opgezet voor eindklanten, door 

eindklanten. De kracht van onze community is de 

gedeelde passie voor digitale transformatie en 

de drive om het rendement op de Microsoft 

investeringen te maximaliseren. 

Als partner van de community kun je hier deel van 

uitmaken.



Hoe kun je deel uitmaken van onze 
community?



Als partner van DynamicsHUB deel je je expertise
en klantcases met gebruikers op het community-
platform. Onze leden zijn op zoek naar antwoorden 
en zijn ontvankelijk voor jouw boodschap, mits dit 
niet commercieel is. 

Hoe inhoudelijker jij jouw klantcase presenteert 
door jouw eigen klanten het verhaal te laten 
vertellen in bijvoorbeeld sessies, interviews, blogs 
of video’s, hoe meer aandacht je van onze leden 
krijgt. 

Onze leden komen graag met andere gebruikers, 
jouw klanten dus, in contact om ervaring en kennis 
uit te wisselen. Jouw klant is jouw ambassadeur.  

Deze aandacht leidt tot persoonlijk contact, bezoek 
aan je sessies of website of downloads 
van je whitepapers. 

Sluit aan bij DynamicsHUB 
en onderscheid jezelf van 
de concurrenten door klant-
gedreven kennis en inhoud.  



Hoe is onze community georganiseerd?



Onze community wordt al jaren door een 

toegewijde organisatie gefaciliteerd, namelijk 

CraniumConnect.  

CraniumConnect is de overkoepelende 

organisatie achter meerdere HUB’s en LAB’s. 

HUB’s
Een HUB is een gebruikersgroep die gevormd 

wordt door gebruikers van dezelfde vendor, zoals 

Microsoft.

DynamicsHUB is de grootste onafhankelijke user 

community in Nederland voor eindklanten van 

Microsoft Business Applications, waaronder 

Dynamics, PowerApps, PowerBI en Flow.  

WWW.DYNAMICSHUB.NL

LAB’s
Een LAB is een focusgroep die gevormd wordt 

door een actieve groep leden uit een specifieke 

industrie of interessegebied. Een LAB is vendor-

onafhankelijk.

http://www.dynamicshub.nl/


PRODUCT MICROSOFT BUSINESS APPLICATIONS

1. Microsoft Dynamics 91% 

1. D365 18% 

2. CRM 31%

3. ERP (AX / NAV) 51%

2. Overig 9%
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Welk partnership past bij jou?



PROFILING

Interview over een van jouw klantcases (incl. publicatie op website en bij mediapartners) ● ●

Afstemming van jouw marketingactiviteiten op onze jaarplanning ● ●

BRANDING

Jouw logo op www.dynamicshub.nl ● ● ●

ONLINE CONTENT

Aantal artikelen per maand op de website DynamicsHUB.nl en social media 1 4

Nieuwsbrief-item of een promotionele banner in de nieuwsbrief ● ●

Dedicated mailings per jaar 4

EVENTS

Roundtable over klantcase i.s.m. DynamicsHUB 1 2

KORTING OP ADDITIONELE SPONSORSHIPS 

Eenmalige korting € 250 € 500 € 1.000

Korting per goed beoordeelde sessie (cijfer hoger dan 7,5) tot max. € 2.250 korting € 250 € 500 € 750

RAPPORTAGE | ONDERZOEK

Periodieke rapportage over resultaten van marketing-activiteiten ●

Survey over onderwerp naar keuze (i.o.m. DynamicsHUB) ●

€3.750 €5.250PARTNERSHIP 2019

ENGAGED COMMITTEDCONNECTED

€995

http://www.dynamicshub.nl/


Welke activiteiten verzorgen 

wij voor onze partners?



Artikel
Publicatie

MARKETING

• Artikel op de volgende pagina’s

• homepage  

• nieuws, blogs, academy, events 

Wekelijkse branding

Gemiddeld 2.500 unieke bezoekers per week  



Company 
mailing

Exclusieve company mailing*

• 4  keer per jaar

• Type content: persbericht, product launch, 
uitnodiging eigen events, whitepapers

• Doeltreffend inzetten naast de bestaande
Marketingactiviteiten van de partner.

Voordeel

• 4 touchpoints voor de partner met Microsoft 
Dynamics prospects.

• Brand awareness 

• Downloads of registraties van Microsoft 
Dynamics prospects.

*Alleen van toepassing bij Committed Partnership



Roundtable
Customer Case

In samenwerking met DynamicsHUB

• Planning datum, tijd en locatie

• Benodigdheden voor een succesvolle
roundtable:

• Klantcase incl. omschrijving

• Interview met de klant over de case

• Targetlist

• Min. 10 weken demand gen campagne
voor het event.

• Klant- en content gedreven roundtable, 
gepresenteerd door de klant van de partner. 

• Interactie tussen de bezoekers, partner en 
DynamicsHUB 

• Content: best practices, customer cases



Boardroom IT | 60.000

Executive People | 25.270

Dutch IT Channel | 42.418

Frankwatching | 350.000

CIO.nl | 35.000

ICT events | 75.000

Customer Talk | 26.667

MEDIA PARTNERS

Teasers on LinkedIn & Twitter

LinkedIn campaign 10 weeks: BDM/TDM

Website DynamicsHUB | blog

Blog LinkedIn

Blog Microsoft 

SOCIAL

Mailings 

News | Events | Lead nurturing

BDM | TDM level

MAILING

614.355

visitors/readers

BDM | TDM 

PRESS COVERAGE

1.000.000 impressions

50.000 BDM | TDM 

contacts

SOCIAL MEDIA

20.000 email addresses

24,1% open rate

1,7% click rate

DEMAND GENERATION

MEDIA AND ONLINE 



Werken met het team van DynamicsHUB is altijd een genoegen. De 
organisatie en uitvoering zijn goed geregeld. We zijn al een aantal 

jaar sponsor van Dynamics Experience en extreem trots onze 
klanten uit te nodigen voor dit toonaangevend evenement.

MICHAEL UENK

CHIEF COMMERCIAL OFFICER

BUSINESSBASE



Een greep uit onze gasten en leden





Als COO vind ik het interessant om te leren van mensen met 
verschillende invalshoeken en die actief zijn binnen andere 

organisaties. DynamicsHUB maakt het mogelijk om deze mensen te 
ontmoeten in een gecureerde omgeving. Ik ben ervan overtuigd 

dat dit een essentiële waarde is van de community.

PAULUS FLOKSTRA

COO

VDH PRODUCTS



Partner worden? 

Zo kun je ons bereiken.



Contactgegevens

ANOUK SLUIS
PARTNER FULFILLMENT 

anouk.sluis@dynamicshub.nl

+316 2453 2032 

Planning en uitvoering van het 
partnership. 

JOEY NUNUMETE
PARTNER FULFILLMENT 

joey.nunumete@dynamicshub.nl

+316 4006 3505

Planning en uitvoering van het 
partnership. 

LOLA HERB
COO

lola.herb@dynamicshub.nl

+316 5026 3105

Contracting, facturering, relatiebeheer

mailto:anouk.sluis@dynamicshub.nl
mailto:joey.nunumete@dynamicshub.nl
mailto:lola.herb@dynamicshub.nl

