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GR IP O P CO M M U NI C AT IE B IJ CR I SE S

ANP Crisismonitoring
Neem met ANP Crisismonitoring direct de regie
in handen. Volg 24/7 de online-, offline-, rtven social-mediaberichtgeving

A L A R M N U M M ER
C R I S I S M O N I TO R I N G

R E A LT I M E
M ED I A M O N I TO R I N G

A L L E S 24/7 B I N N EN
H A N D B ER EI K

H EL D ER E
A N A LYS E

Eén telefoontje naar het
crisismonitoringsnummer
is voldoende om het
vooraf afgesproken
crisismonitoringsplan direct
in werking te stellen. Ad hoc
inroep is ook mogelijk.

Alle professionele
monitoringstools worden
ingezet om 24/7 bereik
en impact van online- en
offline- berichtgeving te
meten.

Via de ANP App het laatste
nieuws plus berichtgeving
uit meer dan 6.000 relevante
online- en offline- bronnen
en sociale media overzichtelijk
binnen handbereik.

Inventariseer, monitor en
analyseer doorlopend de
media-aandacht. Analyses
en rapportages zijn direct en
continu beschikbaar.

Neem direct
de regie over
communicatie

Als uw organisatie te kampen
heeft met een crisis, is heldere
communicatie van levensbelang.
Hoe houdt u nieuws en
ontwikkelingen continu bij,
hoe zorgt u voor betrouwbare
analyses van impact en
sentiment van berichtgeving,
hoe past u die informatie toe? Is
op elk moment duidelijk wie het
woord voert, hoe communiceert
u met stakeholders?

DAG EN NACHT

Alle ondersteuning
om open en adequaat
te communiceren
ANP Crisismonitoring is vanaf de
eerste minuut uw houvast in crisiscommunicatie. De specialisten van
het ANP starten direct met monitoring van online-, offline- en sociale
media. U krijgt een totaalbeeld van

de berichtgeving en van de impact
van de crisis op uw merk en markt.
U ontvangt heldere rapportages en
een media-analyse op maat. Zo heeft
u direct toepasbare managementinformatie voor uw beslissingen.

A BONNEMENT OP ZEK ER HEID

Gestructureerd
Gestructureerd
en
gecontroleerd
en
gecontroleerd
de crisis
te lijf
de crisis te lijf
ABONNEMENT OP ZEK ER HEID

ANP Crisismonitoring biedt u op
abonnementsbasis
de structuur,
ANP Crisismonitoring
biedt u op
instrumenten
en capaciteit
om
abonnementsbasis
de structuur,
crisiscommunicatie
professioneel
instrumenten en capaciteit
om
encrisiscommunicatie
doelgericht aan te pakken.
U
professioneel
maakt
vooraf afspraken
waardoor
en doelgericht
aan te pakken.
U
u vervolgens
zeker
weet datwaardoor
u bij
maakt vooraf
afspraken
eenu crisis
de back-up
vanudebij
vervolgens
zeker heeft
weet dat
crisismonitoringspecialisten.
een crisis de back-up heeft van de
crisismonitoringspecialisten.
Crisismonitoringsnummer is

24Crisismonitoringsnummer
uur per dag stand-by
is
Continue
monitoring
online, offline,
24 uur per
dag stand-by
social
mediamonitoring
en rtv
Continue
online, offline,
Analyse
rapportage
socialen
media
en rtv berichtgeving
Ook
inzetbaar
als ad-hocdienst
Analyse
en rapportage
berichtgeving
Ook inzetbaar als ad-hocdienst

OP STR ATEGISCH NI V EAU

DE ESSENTIE

VOOR U W ORGA NISATIE

DE ESSENTIE

VOOR U W ORGA NISATIE

OP STR ATEGISCH NI V EAU

Volledige
Volledige
capaciteit
capaciteit
en focus
en focus

Het ANP:
Het
ANP:
partner
voor
partner
voor
elke organisatie
elke organisatie

Crisiscommunicatie kan van levensCrisiscommunicatie
kan van levensbelang
zijn voor uw organisatie.
U
belang
zijn
voor
uw
organisatie.
moet dus op elk moment in staatUzijn
moet
dus op
elk moment
in staat en
zijn
om direct
te reageren
op nieuws
om
direct
te
reageren
op
nieuws
en
ontwikkelingen. Bij een crisis is er
ontwikkelingen.
Bijen
eenfocus
crisisnodig,
is er
volledige
capaciteit
volledige
capaciteit
en
focus
nodig,
maar het is ondoenlijk om uw organimaar
het is ondoenlijk
om uw organisatie doorlopend
in de hoogste
staat
satie
doorlopend
in
de
hoogste
staat
van paraatheid te hebben. De speciavan paraatheid
te hebben.
De specialisten
van het ANP
staan altijd
voor u
listen
van
het
ANP
staan
altijd
voor u
klaar en bieden op strategisch niveau
klaar
en
bieden
op
strategisch
niveau
ondersteuning bij crisismonitoring.
ondersteuning bij crisismonitoring.

Het ANP kent als geen ander de
Het ANP
geenen
ander
de
wereld
vankent
het als
nieuws
de media.
wereld
van
het
nieuws
en
de
media.
We zijn dan ook uw best denkbare
We zijn bij
danhet
ook
uw bestvan
denkbare
partner
inzetten
nieuws en
partner
bij
het
inzetten
van
nieuws en
informatie om uw organisatiedoelstelinformatie
om uw organisatiedoelstellingen
te bereiken.
We leveren nieuws
lingen
te
bereiken.
Weservices
leveren voor
nieuws
en content, en bieden
de
en
content,
en
bieden
services
voor
juiste kanalen, middelen en techno-de
juiste kanalen,
logie.
Het ANPmiddelen
levert zo en
de technoessentie;
logie.
Het
ANP
zo de
de
kern
van
waarlevert
het echt
omessentie;
gaat.
de kern van waar het echt om gaat.

Wij denken
Wij
denken
graag
mee
graag mee

Wilt u weten wat ANP Crisismonitoring
Wilt uuw
weten
wat ANPkan
Crisismonitoring
voor
organisatie
betekenen?
voor op
uwwww.anp.nl/producten/
organisatie kan betekenen?
Kijk
Kijk
op www.anp.nl/producten/
crisismonitoring
of neem direct
crisismonitoring
of neem
direct graag
contact met ons op.
We denken
contact
met
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op.
We
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graag
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mee over
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bereikt
dankzij
een doelstellingen
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dankzij
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HET ANP VOOR DE ZAKELIJKE MARKT
ANP Crisismonitoring
is een
van
de producten
van het
HET ANP VOOR
DE
ZAKELIJKE
MARKT
ANPCrisismonitoring
voor de zakelijkeismarkt.
HetdeANP
biedt bedrijven
ANP
een van
producten
van het
enANP
instellingen
een grootmarkt.
aantalHet
toegespitste
voor de zakelijke
ANP biedtproducten
bedrijven
diensten op
het
gebied
van toegespitste
monitoring en
analyse,
enen
instellingen
een
groot
aantal
producten
contentcreatie
en nieuwsvoorziening.
Kijk op
en diensten
op het gebied
van monitoring en analyse,
anp.nl/anp-zakelijk
voor meer informatie.
contentcreatie
en nieuwsvoorziening.
Kijk op
anp.nl/anp-zakelijk voor meer informatie.

