WAAROM LABFORRENT?

www.LabForRent.nl is de efficiëntste online marktplaats voor laboratoriumruimte. Hier brengt u uw vraag naar laboratoriumruimte onder de aandacht van science
parken, incubatoren, bedrijfsverzamelgebouwen en bedrijven. Niet iedereen heeft het netwerk om te weten waar laboratoriumruimte wordt verhuurd. Dat geldt in
het bijzonder voor startende en buitenlandse bedrijven. LabForRent maakt de vraag naar en het aanbod van laboratoria inzichtelijk.

HOE LABFORRENT WERKT
Bedrijven die laboratoriumruimte zoeken kunnen
hun specifieke vraag op de website plaatsen. Heeft
een organisatie een passend aanbod bij uw vraag?
Dan nemen ze rechtstreeks contact met u op.
Zelf uw zoekvraag voor laboratoriumruimte
opstellen op onze website is eenvoudig. In 3
stappen maakt u een advertentie:
1.	Maak een account aan op www.LabForRent.nl
2. Omschrijf uw wensen (format aanwezig)
3.	
Plaats uw advertentie online (U ontvangt
automatisch een factuur)
 w advertentie verschijnt op de aanbodpagina.
U
Al onze gebruikers ontvangen bericht van uw
advertentie.

Waarom een laboratorium huren:
• Géén grote investeringen in vastgoed
• Meer flexibel om van locatie te veranderen
• Gebruik maken van bestaande
voorzieningen en diensten
Belangrijkste kenmerken LabForRent:
• De efficiëntste online marktplaats voor
laboratoriumruimten

• Hoge kans van slagen door focus en gerichte
promotie
• Uw advertentie onder de aandacht van de
juiste doelgroep
• Uw zoekopdracht vermeld in Weekly D
 igest
én Nieuwsbrief
• U betaalt alleen advertentiekosten
• Belangstellenden nemen rechtstreeks
contact met u op
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UW VRAAG NAAR LABORATORIA MAG GEZIEN WORDEN

Wie op zoek is naar een laboratorium of wie zijn laboratorium wil verhuren
maakt gebruik van LabForRent. www.LabForRent.nl biedt een hogere
kans van slagen doordat de website zich speciaal op dit segment richt
en wij hiervoor gericht promotie maken. LabForRent brengt uw vraag
onder de aandacht van de science parken, incubatoren en bedrijven die
laboratoriumruimte aanbieden. Uw advertentie staat op de website en deze
vermelden we in onze ‘Weekly Digest’ en Nieuwsbrief naar alle aanbieders.
LabForRent bespaart u tijd terwijl u zelf de regie behoudt. Geïnteresseerden
nemen rechtstreeks contact met u op.

