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Y O U R  B U S I N E S S  O N L I N E



van bedrijven om nieuwe klanten te werven 
en in contact te blijven met huidige 
klanten. 

Met een team van 10 collega’s 
ondersteunen wij dagelijks lokale, 
regionale, nationale en internationale 
bedrijven in diverse landen en talen met 
social media om meetbaar meer resultaat 
te realiseren.  
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IN GESPREK MET  

JOERI PEETERS

Mijn naam is Joeri Peeters en ik 

ben mede-eigenaar van Your 

Business Online. 

Geboren en getogen in Etten- 

Leur. 

Het bedrijf Your Business Online is in 2011 
opgericht en gevestigd in Etten-Leur met 
als doel om ondernemers te helpen met 
social media marketing. Destijds nog een 
opkomend, nieuw en onbekend media 
kanaal om je doelgroep te bereiken. 
Nu een aantal jaar verder een niet meer 
weg te denken kanaal in de marketingmix 

Wie ben je en wat doe je? 



Niet direct zaken doen met elkaar maar

onder het genot van een hapje en 

drankje in een ontspannen sfeer leren 

van elkaar is voor mij het belangrijkste 

van deze netwerkclub. 

MKB Etten-Leur is voor mij een 

netwerkclub waar we jaarlijks een 

aantal gezellige activiteiten 

ondernemen om op een 

laagdrempelige en vrijblijvende

manier met ondernemers onder 

elkaar bij praten over 

onderwerpen die wij dagelijks 

tegen komen in het zakenleven. 

W a t  b e t e k e n t  M K B  

v o o r   j o u  a l s   o n d e r n e m e r ?
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Wat betekent MKB 

voor jou? 

Netwerken is voor mij de belangrijkste 

reden, in contact blijven op deze 

momenten met mede ondernemers uit 

Etten-Leur is gezellig en leerzaam! 

Ook bedrijfsbezoeken en 

verdiepingsbijeenkomsten over een 

specifiek onderwerp zijn erg 

interessant om met regelmaat aan deel 

te nemen. 

Vanuit mijn passie voor social media 

denk ik graag vrijblijvend met 

ondernemers mee over hoe social 

media effectief en meetbaar voor een 

bepaalde branche ingezet kan worden. 

En als hier ondersteuning bij nodig is in 

de uitvoering kunnen wij hier een rol in 

spelen op bijvoorbeeld technische 

vraagstukken als het gaat om het 

creëren van opvallende advertenties 

richting de juiste doelgroep(en) of het 

zelfs de social media compleet uit 

handen voor de ondernemer zodat 

deze zich compleet kan blijven 

focussen op zijn business.  

Zou je graag in MKB-Spotlight 

staan, vertellen over je bedrijf en het 

belang van samenwerken als MKB bedrijf? 

Neem dan contact op voor een interview! 

Neem contact op info@mkbettenleur.nl 


