
BESTEED JIJ JE BUDGET

EFFECTIEF?

LEER VAN DE FOUTEN VAN ADVERTEERDERS;





DOELSTELLINGEN





NURTURE
Van klanten fans maken; binden en heractiveren

REACH
Je doelgroep bereiken en inspireren (“touch”)

ENGAGE
Je doelgroep betrekken bij je merk & propositie, enthousiasmeren (“tell”)

ACTIVATE
Je doelgroep verleiden tot aankoop, motiveren (“sell”) 

AANKOOPPROCES



Doelstellingen KPI’s
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Branding

 Bereik

 Merkbekendheid

 €/Effectief bereik

 ∆ Merk-/naamsbekendheid

ENGAGE
Engagement

 Merkassociatie

 Merkbeleving

 EngagementScore

 Onderst. conversiewaarde

 “Zachte conversies”
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Sales/conversie

 Leads/sales

 Conversievolume

 Cost Per Lead/Sales/Action

 Return On Ad Spend (ROAS)

 Return On Investment (ROI)

NURTURE

Loyaliteit

 Retentie

 Churn reductie

 Net Promotor Score (NPS)

 Customer Lifetime Value (CLV)



DOELSTELLINGEN

Welke rol speelt deze campagne in het aankoopproces?

Welke KPI’s passen daar bij?

Hoe ga ik daar op bijsturen?

Wanneer ben ik succesvol?



IKKE, IKKE, IKKE







DOELGROEP

Denk groter dan alleen je eigen product

Waar is jouw doelgroep meer bezig?

Welke content kan/wil je via SEA pushen?
– En wat is daar het doel van?!



ACCOUNTSTRUCTUUR



RELEVANTIE

Zoekintentie Zoekopdracht Motivatie
Risico’s 

wegnemen
Converteren

Advertentie

Keywords

Landingspagina





ACCOUNTSTRUCTUUR

Reflecteert vaak de 
structuur van de 

website

Bevat strakke 
thema’s binnen de 
advertentiegroepen

Zorgt ervoor dat een 
zoekopdracht een 

zo relevant 
mogelijke 

advertentie activeert

Biedt de 
mogelijkheid om op 
logische niveaus te 

optimaliseren



KWALITEITSSCORE

Verwachte 
Klikfrequentie

Ervaring op de 
landingspagina

Advertentie-
relevantie

Onder gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddeld



WAT MAAKT EEN GOEDE CAMPAGNE?

DOELSTELLINGEN ROL

DOELGROEP BIJSTUREN



WANT WIJ MAKEN JE AMBITIES WAAR

MEER WETEN OF DE PRESENTATIE ONTVANGEN? DEEL JE 

AMBITIE!

Google+

@trafficbuilders

Facebook

YouTube

LinkedIn

CONTACTGEGEVENS

 Bezoek ons op stand A55

 Bel 036-8202200

 Mail info@traffic-builders.com

http://www.facebook.com/pages/Traffic-Builders-zoekmachinemarketing/359649383668
http://www.facebook.com/pages/Traffic-Builders-zoekmachinemarketing/359649383668
https://plus.google.com/+TrafficBuildersNL
https://plus.google.com/+TrafficBuildersNL
https://www.linkedin.com/company/traffic-builders-online-marketing-intelligence
https://www.linkedin.com/company/traffic-builders-online-marketing-intelligence
https://twitter.com/trafficbuilders
https://twitter.com/trafficbuilders
http://youtube.com/user/zoekmachinemarketing
http://youtube.com/user/zoekmachinemarketing
https://plus.google.com/+TrafficBuildersNL
http://twitter.com/trafficbuilders
http://www.facebook.com/pages/Traffic-Builders-zoekmachinemarketing/359649383668
http://youtube.com/user/zoekmachinemarketing
https://www.linkedin.com/company/traffic-builders-online-marketing-intelligence
mailto:info@traffic-builders.com

