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THE NEXT STEP IN MEDIA

We help you become a digital mediaorganisation   
by tomorrow.
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WELKOM
Welkom bij ByTomorrow!

In dit portfolio laten wij zien wie wij zijn, wat wij 
doen en voor wie wij dit mogen doen.
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, 
aarzel niet om contact met ons op te nemen.

ByTomorrow
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OVER ONS
Hi! Wij zijn Michaël van Rijn en Patrick van Mil.
Wij zijn trotse eigenaren van het bedrijf  
ByTomorrow.

Na samen gewerkt te hebben bij Vitesse besloten 
we onze eigen bedrijf op te zetten. Wij helpen 
bedrijven groeien richting een mediaorganisatie.
Wat ons uniek maakt is dat wij alles in huis hebben 
om bedrijven hiermee te helpen. Zo ondersteunen 
wij bedrijven op: Marketing, Productie, Content en 
Techniek. 

Door deze unieke combinatie kunnen wij bedrijven 
volledig ondersteunen met het vinden van nieuwe 
digitale verdienmodellen.

The next step in media.
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Onze Golden Circle

Why
Wij geloven dat de kracht van verhalen het 
middel is om (commerciële) doelstellingen 
te bereiken.

How
Wij streven naar een échte samenwerking. 
Dit betekent samen realistische 
doelstellingen maken, samen 100% geven 
om deze te behalen, samen fouten maken, 
samen evalueren en samen vieren.

What
Wij bieden het volledige pakket aan om te 
groeien richting een mediaorganisatie. 
Met als hoofdthema’s: 
Productie, Content, Marketing & Techniek. 

ONZE 
DIENSTEN
Door het ontstaan van 
ByTomorrow is er een uniek 
concept neergezet waar bedrijven 
volledig ontzorgd worden in hun 
reis naar een mediaorganisatie.

Met als vier hoofdthema’s:
     
     Marketing 

     
Productie 
     
Content
     

          Techniek
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Scan om onze 
bedrijfsvideo te bekijken!
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Steeds vaker zien bedrijven de kracht in van de 
combinatie content en digitaal. 
Zo zijn er al veel bedrijven volledig gebouwd zijn 
op social media. 
Ook influencers bouwen hun volledige 
verdienmodel op kanalen als YouTube, Instagram 
en Twitch.
 Maar de keerzijde is de afhankelijkheid van deze 
platform. Dit is de reden dat steeds meer 
partijen (waaronder influencers) kiezen voor een 
OTT (Over the Top) videoplatform. 
Op een eigen platform zijn ze minder afhankelijk 
qua data, hebben ze meer grip op de diverse 
verdienmodellen en het belangrijkste ze hebben 
volledige creatieve vrijheid.

Er zijn enorm veel leveranciers van On Top of 
Technology platformen. 
Om onze klanten bij deze keuze te helpen hebben 
wij een eigen tussenlaag gebouwd waar de diverse 
OTT platformen aan gekoppeld zijn. Met als 
gevolg dat wij klanten de beste deal kunnen 
bieden, die aansluit bij de wensen en behoeften en 
volledig te branden is in de eigen huisstijl.P
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Automatische camera’s zijn een effectieve manier om 
(nieuwe) verdienmodellen te creëren. Zo ondersteunen 
wij sportclubs met het generen van extra inkomsten 
door middel van pay per view, abonnementen en
sponsoring.

Naast dat het creëren van verdienmodellen worden de 
camera’s ook gebruikt worden voor analyses van 
trainingen en wedstrijden. Door de samenwerkingen 
met leveranciers als (360 Sportsintelligence  & Spiideo) 
helpen wij sportorganisaties met de ontwikkeling op 
zowel commercieel als sportief gebied.

Videoregistratie leek tot voor 
kort alleen iets voor de grote 
televisie-omroepen, met 
enorme budgetten. Maar door 
de technologische 
ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren is het steeds 
toegankelijker geworden. 
Hierdoor hoeven bedrijven, 
influencers en sportorganisaties 
niet langer meer hun ‘media’ 
rechten te verkopen om 
zichtbaarheid te krijgen. 
Sterker nog, ze kunnen eigen 
verdienmodellen creëren via 
eigen OTT platformen. 
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Daarnaast worden (live) 
producties ook steeds vaker 
ingezet bij het presenteren 
van jaarcijfers, het informeren 
van personeel en voor 
studioprogramma’s. 
Wij hebben veel ervaring met 
alle soorten producties. Van 
een tafelgesprek voor 
medewerkers uitgezonden op 
YouTube tot aan grote (sport) 
evenementen op 
internationale 
televisiezenders. Door onze 
breed assortiment kunnen wij 
onze productie aansluiten bij 
de wensen, behoeften en 
verdienmodellen van de klant.
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MARKETING
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De groei richting een mediaorganisatie gaat niet 
vanzelf. Er moet aan verschillende knoppen 
gedraaid worden om dit voor elkaar te krijgen. 
Maar uiteindelijk zijn het de mensen die het 
moeten doen. 
Wij helpen de mensen in de organisatie met de 
juiste strategieën, doelstellingen en 
marketingtools. Structuur aanbrengen in 
(digitale) marketing is essentieel om 
doelstellingen te behalen.

Wij houden er niet van om vanaf de zijlijn mee 
te kijken, maar steken liever onze handen uit de 
mouwen om samen aan de slag te gaan. 
Wij hebben veel ervaring met het inrichten van 
technisch landschap om een volledig klantbeeld 
te krijgen. Om vanuit daar te kunnen  
adverteren en het organisch plaatsen van
content op Facebook, Google, YouTube, Tiktok, 
Snapchat en Google  
Zo zorgen wij dat onze klanten te vinden zijn op 
de juiste kanalen, met de juiste content voor de 
juiste doelgroep.

De content consumptie van 
mensen neemt toe. Dit heeft als 
gevolg dat men ‘niet meer koopt 
wat je verkoopt, maar waarom je 
het verkoopt’. 
Content is het middel om 
hiervoor te zorgen.
Jouw content moet dan wel écht 
zijn, passend bij de doelgroep en 
vooral helemaal de unieke 
uitstraling bevatten. 
Wij helpen met het bedenken, het 
produceren, de juiste manier van 
verspreiden en het promoten van 
deze content. 

CONTENT 

Op deze manier kan jij de 
producten verkopen op een 
manier die jouw doelgroep 
verwacht.
Digitaal en content zijn juist 
onderdelen tot in de kern van de 
hele organisatie. Het bepaalt je 
merk. Daarom moet er ook één 
alomvattende strategie zijn, maar 
juist ook een strategie waarvan je 
niet wilt dat deze binnen een jaar 
achterhaald is.
ByTomorrow analyseert, denkt 
vooruit en maakt een uitvoerbaar 
plan zonder wollige taal!



KLANTEN
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KNHS
KNHS
Verandering naar een nieuw 
model sportbond.

De KNHS is de paarden 
sportbond van Nederland. 

Werkzaamheden voor de 
KNHS:
• Horseriding Academy als    
platform
• Strategie
• Digitale marketing
• Opleiding en begeleiding 
mensen
• Live productie
• Begeleiding bouw applicaties

Business strategie
Samen met het team van de 
KNHS hebben we een strategie 
opgesteld rondom hun 
belangrijkste business model 
namelijk de startpas. Daaruit 
leiden we de digitale strategie 
en applicaties af.

Digitale marketing
Voor de KNHS beheren we de 
digitale marketing. 
Tegelijkertijd willen we het 
team sterker maken door hen 
meer te leren over digitale 
business modellen en-
mogelijkheden.

Live productie en platform
Op dit platform staan 
verschillende masterclasses van 
ruiter professionals. 
Paardensportliefhebbers 
kunnen deze volgen (zowel in 
live vorm als in learning vorm) 
om een betere ruiter te 
worden.

Korte beschrijving
We zijn gestart vanuit een 
ondersteunende rol. 
Bij de organisatie is een gebrek 
aan mensen en expertise op 
het digitale vlak. Door een 
leuke en goede samenwerking 
zijn we uitgegroeid tot een 
strategisch partner waarbij we 
met al onze diensten kunnen 
ondersteunen en we nu de 
komende jaren aan de nieuwe 
strategie gaan werken.

Belangrijkste resultaten
• Bijna €71.000 omzet in
   een jaar met Horseriding
   Academy
• Nieuwe bedrijfsstrategie
• Start vernieuwing KNHS.nl
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EuroParcs
Begeleiding en business development voor de 
internationale groei van EuroParcs.

Werkzaamheden voor EuroParcs:
• Business development: concepten voor parken 
   en mogelijke partnerships uitwerken
• EuroParcs TV
• Projectmanagement branding

Korte beschrijving:
EuroParcs is enorm aan het groeien. Het aantal parken 
en het aantal medewerkers is binnen een jaar 
verdubbeld. Om deze groei te structureren 
ondersteunen wij EuroParcs met business 
development, branding en interne communicatie. 
Zo hebben wij verschillende A-merken gekoppeld aan 
EuroParcs om de gastbeleving te laten stijgen en 
nieuwe verdienmodellen te creëren

Daarnaast zijn we met EuroParcs bezig om een intern 
videokanaal te lanceren om zo alle medewerkers op de 
hoogte te houden van het laatste nieuws, de medewer-
kerstevredenheid te verhogen
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Presentatie Branding
Samen met EuroParcs is er gekeken naar de branding die benodigd is 

om internationaal te kunnen groeien.

Productie van EuroParcs TV
Door het groeiend aantal werknemers is een simpele nieuwsbrief niet 
meer afdoende en produceert EuroParcs videocontent voor de eigen 

medewerkers.

Business Development
Voor EuroParcs is er met verschillende A-merken een businesscase 
uitgewerkt voor een gezamenlijk verdienmodel binnen de parken.

EUROPARCSen nieuwe medewerkers 
te binden door een on-
boardings programma. 

Belangrijkste resultaten
• Stijging in de 
   gastbeleving
• Stijging in visitor 
   revenue

KLANTEN
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3X3

3X3 Unites
Business development van 3X3 
Unites en de 3X3 sport.

3X3 focust zich op het vergroten 
van de populariteit van 
3X3 basketbal. 
Ze zetten de sport in voor de 
ontwikkeling van jongeren.

Werkzaamheden voor 3X3:
• Projectmanagement digitale 
omgeving (waaronder 
samenwerken met GX, Maileon, 
Megawatt, CM)
• Live productie 3X3 Challenger 
Jaarbeursplein Utrecht 
• Ticketsales 3X3 Challenger 
Jaarbeursplein Utrecht
• Digitale strategie

3X3 Challenger Utrecht 2021
Tijdens de Challenger Utrecht 
2021 hebben wij geholpen met 
de live productie, ticketsales en 
digitale strategie. 

Video trailer
Voor de video trailer van 3x3 
hebben wij geholpen met 
conceptontwikkeling en 
de regie/productie.

Digitale omgeving
We zorgen onder andere voor de 
verbetering van de platformen 
om aan de business 
doelstellingen te voldoen zoals 
community opbouw.

Korte beschrijving
3X3 Unites is een super 
ambitieuze organisatie die vooral 
met en door jongeren de sport en 
de cultuur rondom de sport groter 
maken. We ondersteunen in 
eerste instantie door 
ondersteuning in het vormgeven 
van het digitale landschap en 
later in de organisatie en het 
vermarkten van de Challenger.

Belangrijkste resultaten
• Uitverkochte Challenger
• Begeleiden Street League
• 15+ Sponsoren Challenger
• 45.000 kijkers stream Challenger

KLANTEN
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Automotive Auctions
Branding, vormgeving en uitvoer 
van (digitale) marketingstrategie

Automotive Auctions is specialist 
in het verkopen van exclusieve 
voertuigen en oldtimers in 
binnen- en buitenland. Dat doen ze 
door online veilingen te hosten.

Werkzaamheden voor Automotive 
Auctions:
• (Digitale) Marketing campagnes
• Content planning
• Positionering uitwerken en                 
   vertalen in content
• Digitale applicatie beheer            
   (Hubspot, website e.d.)
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Marketing
Campagnes voor veiling exclusieve auto’s.

Content ontwikkeling en planning
Social media content.

Branding
Bepalen kernwaarden en implementeren in 
content en activaties.
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Korte beschrijving
Automotive Auctions is een jong 
Brabants autoveiling bedrijf voor 
exclusieve auto’s. Om meer 
bekendheid te krijgen (met name 
richting inbrengers van auto’s) en 
het aantal biedingen te verhogen 
hebben ze ons gevraagd om 
structuur in de marketing en 
contentstrategie te krijgen.

Belangrijkste resultaten
• 50% stijging in volgers
• Marketingproces en werkwijze          
   binnen organisatie
• Datamodel op basis waarvan 
   volledig geautomatiseerd 
   marketing kan worden bedreven.
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Vitesse
Ondersteuning waar nodig voor 
marketingzaken en opzetten nieuwe live 
productie jeugdwedstrijden

Werkzaamheden voor Vitesse
• Seizoenkaart campagne
• geelswert.nl
• Digitale ondersteuning
• Field production
• Leveren van automatische camera’s

Korte beschrijving
Vitesse zal bij iedereen bekend zijn als de 
voetbalclub uit Arnhem. Met name in de 
zomer van 2021 hadden zij behoefte aan 
extra ondersteuning op marketingvlak. 
Daarbij hebben wij kunnen ondersteunen. 
Door onze ervaring in het organiseren van 
wedstrijden hebben we ook daar een rol 
gehad.

Belangrijkste resultaten
• +9000 verkochte seizoenkaarten
• Jeugdvoetbal en trainingen opgenomen 
met 8 camera’s
• Implementatie van automatische camera’s 
op alle velden van het trainingscomplex van 
Vitesse

Geen brug te ver
Website speciaal voor verkoop van seizoenkaart.

Campagnes
Onder andere social advertising Geen Brug Te Ver.

Spiideo automatische camera’s
Meerdere camera’s voor analyse en geautomatiseerd 
uitzenden van wedstrijden.

VITESSE
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Platform
Enfusion is overgeschakeld van Vimeo 
naar Red Bee voor hun PPV waarbij wij 
de overgang en het platform 
faciliteren.

Social Media
Enfusion moet werken aan de 
naamsbekendheid. We zijn gestart met 
TikTok en verzorgen tijdens de events 
live content via Instagram.

Marketing live events
Voor de live events verzorgen we de 
livestream kaartverkoop en de 
marketing via social media.

ENFUSION

Enfusion
Marketing van live events en pay-per-view.

Enfusion is een kickboks en mixed martial 
arts-promotiebedrijf. Zij produceren 
evenementen over de hele wereld, met 
twaalf gewichtsklassen voor kickboksen en 
twaalf MMA-gewichtsklassen.

Werkzaamheden voor Enfusion:
• Platform
• Social Media creatie
• Marketing
• Live productie
• Website

Korte beschrijving
Enfusion is de tweede kickboks 
organisatie achter Glory. Veel talenten die 
binnen deze organisatie succesvol zijn 
groeien door naar de grote organisatoren 
zoals Glory. Ze hadden vooral behoefte aan 
marketing van live wedstrijden en het 
omvormen van hun PPV-strategie.

Belangrijkste resultaten
• Nieuw PPV platform
• Nieuwe website
• Om en nabij 6000 klanten
• Producties van Abu Dhabi tot 
aan Alkmaar
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Marketing
Social advertising op 
Facebook en Instagram.

Real FUT Card
(Digitale) marketing van printbare 
FUT-kaarten.

Real FUT Card specialiseert zich in het 
creëren en maken van Fifa fut cards.

Werkzaamheden voor de Real FUT Card
• Marketing

Korte beschrijving
Real Fut Card geeft iedereen de kans om 
zijn of haar eigen FUT-kaart te printen. 
Hiervoor hebben ze een handige tool 
die wereldwijd te gebruiken is. 

Belangrijkste resultaten
• 650 verkochte kaarten door middel van       
Facebook advertenties. 

KLANTEN



Patrick van Mil

+ 31 06 40 73 63 76

p.vanmil@bytomorrow.nl

Michaël van Rijn

+ 31 06 50 91 97 42

m.vanrijn@bytomorrow.nl

C
O

N
TA

C
TG

EG
EV

EN
S


