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PERSBERICHT    

 

Stichting zet zich verder op de kaart  
 
Arnhem – April 2013. Stichting Bewa Ghana gaat zich actief inzetten voor een 
betere zichtbaarheid op internet. Zij doet dit met behulp van de kennis en 
expertise die het online marketing bureau Realimpact Stichting Bewa Ghana 

aanreikt.  

Stichting Bewa Ghana is één van de geselecteerde organisaties die een gratis 
adviestraject krijgen dat de zichtbaarheid op het internet. Zo worden de kansen op 
het gebied van fondsenwerving en verdere bekendheid vergroot.  

Realimpact kiest er met de ondersteuningstrajecten voor om kennis in plaats van 
geld over te dragen aan Stichting Bewa Ghana. Zo helpt Realimpact de organisatie 
zichzelf duurzaam beter op de kaart te zetten. Zichtbaarheid en een duidelijk verhaal 
biedt immers uitstekende kansen om de centrale missie online te realiseren.  

De gratis adviestrajecten zijn voor Realimpact een manier om vorm te geven aan de 
ambitie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. “Echte impact op internet 
realiseer je met een doelstelling en de juiste aanpak. Wij zijn als adviesorganisatie 
sterk in de optimalisatie van internet als kanaal. We werken vanuit ons vakgebied 
mee om tot een gezamenlijk online succes te komen”, aldus Gerbrand van 
Barneveld, directeur van Realimpact. 

Geïnteresseerde organisatie konden online marketing vraagstukken tot 31 maart 
inzenden via www.realimpact.nl. Realimpact heeft uit de inzendingen een aantal 
organisaties gekozen die zonder winstoogmerk opereren en een uitgesproken 
maatschappelijke doelstelling hebben.  

Over Realimpact 
Realimpact bedenkt effectieve oplossingen op het gebied van online marketing. 
Naast advies realiseert Realimpact ook de uitwerking van de bedachte oplossingen. 
Hierdoor biedt Realimpact een full service oplossing voor online vraagstukken.  
 
Realimpact is systeem- en leverancier onafhankelijk en is daardoor een partij die de 
ruimte heeft om vanuit de klantvraag tot de meest passende oplossing te komen. Het 
devies van Realimpact: Met dezelfde middelen via een beproefde manier 
gezamenlijk tot slimmere en betere oplossingen komen. Meer informatie treft u op 
http://www.realimpact.nl. 
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