
Je podcast hosten bij Springcast
Waarom Nederlandse organisaties en bedrijven hun
podcast hosten bij Springcast en wat Springcast jou te
bieden heeft.



Samenvatting

Podcast Service en Springcast werken samen met als doel om
makers en organisaties te ontzorgen bij het produceren en
distribueren van hun podcastcontent. 

Springcast levert een complete podcast suite voor de zakelijke
podcaster die zijn zaakjes op orde wil hebben en wil beschikken over
de beste podcast tools voor zakelijke podcasters. Van podcast hosting
tot podcastmarketingtools en meer.

Als klant van Podcast Service profiteer je van snelle adequate
support, extra gratis hosting, een gratis verhuisservice en nog veel
meer voordelen.



100% AVG/GDPR proof

Alle data slaan wij op in Nederland.
Springcast is privacy focused en
heeft haar eigen privacy officer.

Voor zakelijke podcasters

Alle tools en oplossingen die je
nodig hebt om je interne of

externe podcast succesvol te
maken. En..je content is van jou! 

3 redenen om te hosten bij Springcast

Podcastbeheer is eenvoudig

Samenwerken met meerdere
teamleden aan interne/externe
podcasts & beheer in 1 centraal

dashboard,  

1. 2. 3.

Alle tools die je nodig hebt voor een succesvolle podcasts



Het Springcast platform

Eenvoudig te gebruiken

Springcast werkt fijn voor zowel
professionals als voor niet zo

technisch onderlegde mensen.

Advanced analytics

Springcast biedt als een van de
weinige hosts geavanceerde

podcast statistieken.

Interne podcasts

Wij bieden verschillende private
podcast oplossingen, inclusief een

mobile app voor interne private
podcasts.

Marketingtools

Bij Springcast bieden we diverse
marketingtools, zoals call-to-

action en chapters op de
embedded player. 

Amberscript integratie

Koppel je Amberscript account en
genereer en bewerk eenvoudig

transcripties binnen Springcast.

Branding

Jouw podcastwebsite, playlist en
podcastplayer zijn volledig te
branden in je eigen huisstijl.

Een paar highlights...



Private podcast app
Turn-key of custom branded voor bijvoorbeeld interne podcasts



Gevestigd in Nederland

100% AVG/GDPR compliant hosting

Marktleider in Nederland met 600 bedrijven

10 Miljoen downloads via ons platform

Applicatie Beschikbaar in 10 talen

Oplossing voor openbare en interne podcasts

Persoonlijke support

Springcast is dé Europese leverancier voor de
zakelijke podcasters die podcasts inzetten als
medium voor marketing en communicatie. Een paar
feiten op een rij:

Springcast in 7 bullets:

Over Springcast
Wij hosten podcasts voor onder andere:



Majella Loef
majella@springcast.fm

Join Springcast!

Nog vragen over hosten bij
Springcast? Stel ze gerust..

 
Lees meer over Springcast en onze

oplossingen op www.springcast.fm

Springcast host inmiddels duizenden zakelijke podcasts van overheden tot
corporates, scale-ups en de ZZP'er die bouwt aan een (personal) brand.

Ben jij klaar om de podcast een prominente plek te geven binnen je
organisatie of business? Host je podcast bij Springcast om te beschikken
over alle tools die je nodig hebt om je podcast succesvol te maken.

Maak een account aan (geen creditcard nodig) of neem contact op met
Springcast of Podcast Service voor een rondleiding of meer informatie.

Erik Kroon
erik@podcastservice.nl
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