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TDM verzorgt strategie en communicatie voor Actys  

Actys kiest TDM voor marketing en communicatie 
 
Marketing- en communicatiebureau TDM wordt de strategische marketingpartner 
van Actys, één van de grootste vastgoedmanagement organisaties van Nederland. 
Om tot een keuze te komen heeft Actys een pitch uitgeschreven, waaruit TDM als 
koploper naar voren kwam doordat het bureau zich als enige pro-actief en kritisch 
opstelde en zich ruimschoots in de materie had verdiept. 
 
Nieuwe identiteit en positionering 
Actys is met haar producten een succesvolle speler in de markt. Ondanks dit succes 
heeft het bedrijf de behoefte opnieuw naar de identiteit, positionering en 
marktontwikkeling te kijken. TDM gaat hierin haar medewerking verlenen op zowel 
strategisch, tactisch als operationeel vlak. In dat kader heeft TDM voor Actys onlangs 
al een eerste marketingcampagne met succes ontwikkeld en uitgevoerd. Actys ziet 
actief meedenken en verdieping als eerste vereisten van een professionele 
bureausamenwerking. Precies de zaken waar het team van TDM enthousiast van 
wordt en ervaren in is. 
 
Over Actys 
Actys behoort tot de top 3 vastgoedmanagement organisaties in Nederland. Het 
bedrijf staat bekend om haar goede service, gedegen kennis en uitgebreide 
dienstenpakket op commercieel, promotioneel, facilitair, administratief en technisch 
vlak. Actys verleent onder andere diensten aan vastgoedbeleggers en 200 
Verenigingen van Eigenaren en heeft 20.000 woningen, 2 miljoen vierkante meter 
kantooroppervlakte en 600.000 vierkante meter winkelcentra in beheer. 
 
Over TDM 
Het TDM marketingconcept biedt kaders die alle vrijheid bieden voor creativiteit. De 
boodschap moet helder zijn en het juiste doel bereiken - in concept, woord en 
beeld. TDM is actief op alle vlakken van marketing en communicatie - van advies tot 
realisatie en biedt klanten als Generali, de Hypotheker, ICS, Paerel en nu ook Actys 
oplossingen voor onder meer productintroducties, corporate identity, design en 
actie marketing.  
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Teuwen, directeur van 
TDM. E-mail: rene@tdm.nu. Telefoon: 088 33 22 100.  


