Update september 2018
Welkom bij de allereerste Content Cats update! Ons maandelijks 'stoefboekske', met
inspirerende, strategische communicatieprojecten én handige tips om je eigen PR te
boosten. Enjoy!
#Teamcontentcats
Saar, Mirella & Helena

Persconferentie voor Pfizer & Start it @KBC
Persconferenties, daar ga je spaarzaam mee om. Maar het driedaagse startupfestival Start it @KBSEA in Oostende was dé ideale gelegenheid om het
partnership tussen Belgiës grootste accelerator Start it @KBC en
farmareus Pfizer te onthullen. Zeker met burgemeester Johan Vande Lanotte als
eregast. Maar liefst 43 media pakten uit met het nieuws,
waaronder Trends, Tendances, De Tijd, Kanaal Z, De Standaard, Medi-Sfeer, Het
Laatste Nieuws, L'Echo ...

Stunt met advertising agency De Vloer
Vier extra pootjes voor de laatste loodjes
Op de Dodentocht liepen dit jaar enkele asielhonden de laatste kilometers
mee. Om de moedige wandelaars een hart onder de riem te steken én hun
gouden mandje te vinden. Een mooi initiatief waaronder wij graag onze
schouders zetten. Niet alleen Dierenasiel Gent en De Vloer waren vree
content,maar ook VRT Nieuws, Radio 2, Knack Weekend, De
Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws,...

Rondetafel vrouwelijk ondernemerschap
Pionier Start it @KBC zet sterk in op female entrepreneurship. Om hun
zoektocht naar nieuwe ideeën kracht bij te zetten, organiseerden we voor hen
een rondetafel. Schoven graag mee aan: Katrin Geyskens (Partner Capricorn
Venture Partners), Frank Maene (Managing Partner Volta Ventures), Ineke
Rampart (Corporate Affairs Director Telenet), Wietse van Ransbeeck (Cofounder CitizenLab), Bieke Van Gorp (Co-founder FibriCheck), Isabelle
Moussiaux (Founder Happy Bags) en Anna Thomlinson (Managing
Director Start it @KBC).
Moderator van dienst? Onze eigenste Saar Dietvorst.
Wat de rondetafel opleverde, lees je in onze volgende update!

Onze partners in de pers...

Op de agenda
Perslancering Helpper in 19
Brusselse gemeenten met federaal
minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Maggie De Block
en Brussels burgemeester Philippe
Close.
Lees hier de persuitnodiging.

Merci, Justine, merci! :-)
"Working with Content Cats is not
only enjoyable but gives peace of
mind. They are tactful in their
approach, answer questions quickly
and are sticklers for deadlines. When
you have to get stuff done, doesn't it
make sense to partner with someone
who is responsive and friendly?"

Justine Harcourt de Tourville,
Principal Futur Elektrik

PR consultancy

Ben jij, net zoals Frederik Vincx van Soulo, op zoek naar strategisch
communicatieadvies?

Contacteer ons
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