WAAROM LABFORRENT?

www.LabForRent.nl is de efficiëntste online marktplaats voor laboratoriumruimte. Hier brengt u uw science park onder de aandacht van een grote groep bedrijven
binnen- en buiten Nederland. Niet iedereen heeft het netwerk om te weten waar men laboratoriumruimte het beste kan vinden. Dat geldt in het bijzonder voor
startende en buitenlandse bedrijven. LabForRent maakt het aanbod van laboratoria voor hen inzichtelijk.

Hoe LabForRent werkt
Bezoekers van de website voeren selectie
criteria in om passend aanbod te vinden. Zijn
ze geïnteresseerd in uw aanbod? Dan nemen ze
rechtstreeks contact met u op.
Zelf uw science park aanbieden op onze website is
eenvoudig. In 4 stappen maakt u een advertentie:
1.	Maak een account aan op www.LabForRent.nl
2.	
Beschrijf uw science park met specificaties en
aangeboden voorzieningen en diensten
(format aanwezig)
3. Voeg foto’s (en eventueel een video) toe
4.	
Plaats uw advertentie ‘online’ (U ontvangt
automatisch een factuur)
 w advertentie verschijnt op de aanbodpagina.
U
Al onze gebruikers ontvangen bericht van uw
advertentie.

Belangrijkste kenmerken LabForRent:
• Uw science park onder de aandacht van de
juiste doelgroep

• Uw advertentie is tussentijds aan te passen

• Belangstellenden nemen rechtstreeks
contact met u op

• U ontvangt bericht als een zoekadvertentie
geplaatst is

• U betaalt alleen advertentiekosten

• Website in het Nederlands en Engels

• Uw advertentie minimaal één jaar online
voor een vast tarief
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Uw science park in de schijnwerpers!

Wie op zoek is naar een laboratorium of zijn laboratorium wil verhuren
maakt gebruik van LabForRent. www.LabForRent.nl biedt een h ogere
kans van slagen doordat de website zich speciaal op dit segment richt en
wij hiervoor gericht promotie maken. Bedrijven kunnen aan de hand van
selectiecriteria gericht zoeken. Science parken, maar ook incubatoren en
bedrijfsverzamelgebouwen kunnen zich hier onderscheiden. LabForRent
biedt u de geruststelling dat men u niet over het hoofd ziet. Ook
bespaart het u tijd terwijl u zelf de regie behoudt. U weet waar u aan toe
bent: voor een vast bedrag tonen we uw science park. Geïnteresseerden
nemen rechtstreeks contact met u op.

