Uw onlineaanwezigheid boosten?

Zin om met uw onderneming de stap te nemen in de onlinewereld? Of gewoonweg uw online
aanwezigheid een extra boost geven? Verhulst Consultancy helpt u op weg. Let’s go!

Level 1: Basic Banana
Bent u op zoek naar meer bereik? Zet dan in op Social Media Marketing! U kunt kiezen uit:
• Opstart Facebookpagina: een aantrekkelijke pagina met alle bedrijfsinformatie, sprekende
omslagfoto én posttemplates om u goed op weg te helpen!
• Opstart advertentie: heeft u al een Facebook- en/of Instagrampagina, maar wenst u meer
volgers, likes en engagement? Wij maken voor u een advertentie op die uw pagina en uw
onderneming in de kijker zet.
Prijs vanaf € 158*

Level 2: Social Banana
Heeft u een Facebook- en/of Instagrampagina? Dan is een sterke aanwezigheid cruciaal. U kunt
kiezen uit:
• Social media contentkalender: consequent posten op uw socialmediakanalen zorgt voor meer
engagement en meer verkoop. Heeft u gebrek aan tijd en inspiratie? Wij stellen samen met u
een kalender op voor drie maanden en plannen al uw posts in.
• Analyse en optimalisatie socialmediakanalen: wij maken een grondige analyse van uw
pagina’s en zorgen voor een aantrekkelijke omslagfoto en posttemplates.
Prijs vanaf € 237*

Level 3: Search Engine Banana
Heeft u al een website? Maar nog niet voldoende bezoekers, sales of leads? Zet dan in op SEO
en/of SEA! U kunt kiezen uit:
• SEO/Contentmarketing: doordachte content op uw website plaatsen zorgt ervoor dat
zoekmachines uw website sneller zullen vinden en uw website hoger in de zoekresultaten komt
te staan. Hieronder valt:
• Keywordanalyse
• Blog
• SEO-teksten
• SEA: uw website en/of producten extra boosten in de zoekmachines. Hieronder valt:
• Opstart Google Ads, bijsturing en rapportage
• Opstart Google Shopping en rapportage
• Opstart Google Display en rapportage
• Lokale advertenties: meer bezoekers naar uw winkel brengen? Wij starten een advertentie op
voor u in Waze, de meest gebruikte navigatieapplicatie.
Prijs vanaf € 474*
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Level 4: Ripe Banana
Heeft u al een website en wenst u uw klanten en bezoekersaantal een extra boost te geven?
Ontdek de opties:
• Social media retargeting: een potentiële klant een duwtje in de rug geven? Met een
retargetingadvertentie zorgen we ervoor dat de bezoeker van uw website via Facebook en/of
Instagram een advertentie te zien krijgt. Daardoor trekt u bezoekers terug naar uw website en
vergroot u de kans op conversie aanzienlijk.
• E-mailmarketing: uw bezoekers informeren over de laatste nieuwtjes van uw onderneming? Wij
maken voor u een visueel aantrekkelijke nieuwsbrief op en leren u de do’s-and-don’ts van emailmarketing.
• Design nieuwsbrief en opstart MailChimp of MailerLite
• Uitsturen nieuwsbrief
• SEA: uw website en/of producten extra boosten in de zoekmachines.
• Opstart Google Ads, bijsturing en rapportage
• Opstart Google Shopping en rapportage
• Opstart Google Display en rapportage
• Contentmarketing: doordachte content op uw website zorgt ervoor dat zoekmachines uw
website sneller zullen vinden en uw website hoger in de zoekresultaten terechtkomen.
• Keywordanalyse
• Blog
• SEO-teksten
• Lokale advertenties: meer bezoekers naar uw winkel brengen? Wij starten een advertentie op
voor u in Waze, de meest gebruikte navigatieapplicatie.
Prijs vanaf € 1185*

Level 5: De Hele Tros!
Heeft u al een website en wenst u all-in te gaan met een volledige online marketingstrategie? Dit
zijn uw opties:
• Social media marketing
• Opstart Facebookpagina
• Opstart advertentie
• Social media contentkalender
• Social Media retargeting
• E-mailmarketing
• Contentmarketing
• SEA
• Lokale advertenties
• Aﬃliate marketing: je bedrijf nog meer blootstelling geven op het net? Met een aangepaste
aﬃliatestrategie zorgen wij ervoor dat uw bedrijf met sprekend promotiemateriaal bij de juiste
partners terechtkomt.
Prijs vanaf € 2370*

*Alle prijzen zijn exclusief btw en advertentiebudgetten.

Meer info: Conny Segers 0477 81 14 40
Danny Verhulst 0475 26 91 41

conny@verhulstconsultancy.be
danny@verhulstconsultancy.be
www.verhulstconsultancy.be

