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Contact 
 
Werkomgeving: Nederland  

 linkedin.com/in/jenniferdelano/ 

Meer info?  
Neem contact op met: 
eugene.kuisch@in2improvement.nl  
06–15200600 


peter.holtkamp@in2improvement.nl  
06–25633243 


Expertisegebieden 
• Public Relations


• Marketing Communications 


• Social Media Marketing 


Branche ervaring 
• ICT


• Start up & Scale-up


• Vervoer


• Recruiting


Effectieve pr zorgt dat het bereik van deze boodschap 
wordt vergroot en de marketing effectiever wordt. Mijn 
talent is nieuwswaardige gebeurtenissen of informatie 
voor klanten te herkennen. Deze 'nieuwshaken' vertaal ik 
voor hen zodat de media ze interessant genoeg vinden 
om dit te delen in hun kranten en magazines, op radio en 
tv of andere online- of offlinekanalen. De klanten die ik 
help worden door pr sneller herkend, erkend en als 
betrouwbaar gezien. De content over mijn klanten die 
naar buiten gebracht worden beter gelezen, zijn veel 
geloofwaardiger dan eigen content en blijven veelal voor 
langere tijd (online) vindbaar. 


Ik heb veel ervaring met het bedenken en uitvoeren van 
effectieve pr-acties. Eerder deed ik dit voor (potentiële) 
marktleiders zoals Topbloemen, Toptaarten, The Next 
Women, GiantLeaps, Chan's, GROWx, De Betteld, etc. Ik 
heb grote affiniteit met bedrijven die keuzes maken op 
het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Die help ik met het aantrekken 
van nationale, regionale en lokale media-aandacht, die 
past bij de gewenste aan te trekken doelgroep(en). 


Enerzijds bedenk en realiseer ik pr-campagnes, 
anderzijds train ik mensen offline en online hoe zij pr zelf 
succesvol kunnen doen. De mogelijkheden om media-
aandacht te trekken train ik aan zzp'ers, mkb-bedrijven of 
mensen die werkzaam zijn in de marketing. Hiernaast 
geef ik masterclasses, (incompany)trainingen en 
workshops. Daarnaast ben ik gastblogger voor 
marcomwebsites als Adformatie, Frankwatching, Emerce 
etc. 


Mijn toegevoegde waarde  
• gegarandeerd resultaat


• dringt direct tot de kern door


• groot media netwerk


https://www.linkedin.com/in/jenniferdelano/?jobid=1234


Opleiding 

Bachelor’s Degree, Communication 
2009 – 2011 | HVA


Media & Cultuur  
2005 – 2006 | UVA


Trainingen 
  
• NLP Communications


• Geestelijk Visionair Leiderschap 


Jennifer Delano 
Business Improver

Ervaring 
Lecturer | Amsterdam University of Applied Sciences 
2020 – heden 


DelanoPR | Stategisch PR Specialist 
2012 – heden

DelanoPR maakt marketing effectiever en succesvoller 
door public relations. 

Marketing en pr zijn twee verschillende disciplines, die 
elkaar aanvullen en versterken. Effectieve pr zorgt voor 
bereik, een mogelijke boost van de SEO en mooie 
publicaties die in content kunnen worden vertaald voor 
de marketingstrategie. Hiermee wordt de klantreis 
versneld.  DelanoPR is een pr-bureau dat zich richt op 
(potentiële) zakelijke dienstverleners zoals mkb-bedrijven, 
verenigingen en stichtingen met een vraag naar media- 
aandacht.  We organiseerden publiciteit voor bedrijven 
als: Topbloemen, Toptaarten, Quinyx, Brand Density, The 
Next Women, PBWC, GiantLeaps, Revelating, GrowX, De 
Betteld etcetc. 

Strategisch PR Professional en Ervaringsdeskundig

2003 – heden | Nederlandse Media 
Op dagelijkse basis ben ik in het nieuws als strategisch 
pr professional en opiniemaker. Hieronder een aantal 
highlights. 


Televisie: 
EditieNL – RTL Nederland 
Hart van Nederland – SBS 

Recht uit het hart – NPO 


Kranten en Online: 
Telegraaf Vrouw  
NRC Next 

AD  
Frankwatching 

Appril  
Adformatie 

Verder was ik te zien in: ND, Trouw, AT5, Grazia, Margriet, 
Viva, Parool, Groene Amsterdammer, Gezond NU (incl 
cover), Flair België etc etc.

Vaardigheden 
Talen 
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Engels
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