
Medium Pro

Basic Facebook & Instagram

Overige diensten

 Social Media Creatie & Techniek  Webdesign 

 Display & Video Search Engine Marketing Analyse & Insights 

€299p/m

 12.500 unieke personen

 Je eigen marketeer

 3 campagnes per maand

 2 doelgroepen

€575p/m

  30.000 unieke personen 

 Je eigen marketeer

 7 campagnes per maand

 5 doelgroepen

  Elke 3 maanden een evaluatie- 
gesprek op locatie

€149p/m

5.000 unieke 
personen

  Je eigen marketingteam!
Wij denken en werken mee aan het succes van jouw bedrijf

  Krachtige marketingcampagnes
Ons marketingteam ontwerpt en bedenkt elke maand een 

nieuwe online advertentie

  Unieke doelgroep
Wij zorgen ervoor dat alleen jouw doelgroep wordt bereikt  

  Nieuwe klanten 
De campagnes zijn geoptimaliseerd met één doel: nieuwe 

klanten. We houden van meetbare resultaten!

  Maandelijkse rapportages
Terwijl jij je focust op je bedrijf, krijg je van ons een maandelijks 
overzicht van het aantal nieuwe klanten dat je hebt.
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Het eerste wat wij gaan doen is een intake organiseren. Hierin wordt jouw bedrijf 
volledig doorgelicht en wordt er gebrainstormd over de eerste ideeën voor 
toekomstige campagnes. Wij bepalen samen met jou de doelgroep en in een mum 
van tijd hebben wij de perfecte strategie in kaart gebracht!

1 Bouw samen een strategie

Na de intake gaat de marketeer aan de slag om de eerste campagne op te zetten. 
Afhankelijk van de intake en jouw wensen kan dat een campagne zijn voor meer 
klanten, een betere naamsbekendheid, omzetverhoging op bestaande klanten of 
simpelweg het vergroten van het aantal fans. Deze campagne wordt overzichtelijk 
op papier gezet en met jouw goedkeuring gepubliceerd.

2 Publiceer jouw campagne

Nu de campagne live staat, gaat jouw marketeer achter de schermen door om 
ervoor te zorgen dat we het doel halen dat we in de vorige stap samen besproken 
hebben. Tijdens deze dagen zul je al op verschillende manieren het resultaat 
merken. Omdat marketing van nature moet groeien, zul je zien dat de resultaten 
richting de toekomst steeds beter worden.

3 Laat het resultaat maar komen!

Nu je campagne een volledige maand heeft gedraaid, krijg je van je marketeer 
wederom een mooie en overzichtelijke rapportage van de resultaten. Wat je 
misschien nog niet wist, is dat jouw marketeer inmiddels al druk bezig is met het 
voorbereiden van de volgende campagne. Aan de hand van de laatste resultaten 
wordt de volgende campagne - in overleg - nog iets bijgeschaafd om de vorige 
resultaten te overtreff en!

4 Analyseer het resultaat en herhaal
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