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INTRODUCTIE

Al jaren volgen de ontwikkelingen op Internet zich al razend op. Er zijn honderden
manieren om uw bedrijf of organisatie in beeld te krijgen bij de online gemeenschap.
Ook u weet dat het belangrijk is om mee te doen, maar u weet ook dat het veel tijd en
energie kost om dit serieus aan te pakken.
Een goede online presentie vergt kennis en kunde over een groot aantal disciplines en
vraagt ook tijd. Tijd die binnen uw bedrijf moeilijk vrij gemaakt kan worden met als vraag
of er genoeg compententies in huis beschikbaar zijn om een verantwoord beleid uit te
voeren.
Daarom heeft Priamus consultancy een totaalpakket dat het volledige Online programma
voor u kan beheren. Uiteraard in nauw overleg met uw organisatie. Het voordeel voor u
is dat u met minimale inspanning een maximaal resultaat kan halen. Hoe? Dat leggen we
op de volgende pagina’s uit.

“social media is not a
media. The key is to
listen, engage, and build
relationships.”
David Alston
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DE MODULES

Online marketing bestaat globaal uit de volgende onderdelen die allemaal samen
komen op de “landing pages” van je website. Bij Priamus richten we ons op de volgende
onderdelen:
•

Optimalisatie website

•

E-Mail marketing

•

Organische zoekresultaten (SEO)

•

Conversie optimalisatie

•

Analytics

•

Content marketing

•

Pay per Click (PPC)

•

Social Media Marketing

Voor een vast bedrag per maand voeren we alle werkzaamheden uit die nodig zijn om uw
organisatie op de kaart te zetten. Dit vaste bedrag is exclusief eventuele budgetten voor
betaalde marketing campagnes.

“if content is king, then
conversation is queen.”
John Munsell
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DE WEBSITE

Een website moet aanspreken, vasthouden en de bezoeker aanzetten tot actie.
Daarnaast moet een website goed gevonden kunnen worden op basis van criteria die
voor uw doelgroep van belang zijn.
Daarom evalueren we altijd de bestaande website en passen waar nodig deze aan. Dit kan
op tekstueel als op grafisch gebied zijn (beeldmateriaal). Indien nodig gaan we over op
een volledige nieuwe site. In alle gevallen valt dit binnen het afgesproken maandelijkse
budget.
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E-MAIL MARKETING

Een betrokken klant of prospect wil graag op de hoogte blijven van de nieuwste
ontwikkelingen binnen uw bedrijf. Een goed opgezette e-mail nieuwsbrief met
interessante nieuwswaardige feiten zal de lezer inspireren.
Daarom werken we in ons plan aan het opbouwen van een database met
nieuwsbriefabonnees, het regelmatig verzenden van een nieuwsbrief en de daarbij
behorende rapportages. Zo leert u de onderwerpen kennen die uw klanten echt
interesseren.

priamus
consultancy

Online in beeld

06

ORGANISCHE ZOEKRESULTATEN

Het liefst worden we natuurlijk gevonden zonder dat we daar voor moeten betalen.
Iedereen wil natuurlijk bovenaan staan bij de Google zoekresultaten. Garanderen kunnen
we dat niet maar we hebben wel de capaciteiten om ervoor te zorgen dat u een goede
positionering krijgt bij de voor u en uw (be)zoekers relevante zoekwoorden.
Wanneer we starten doen we een uitgebreid onderzoek naar zoekwoorden en zinnen die
voor u relevant zijn en doen daarbij ook een concurrentie onderzoek.
Zo weten we waar we staan en waar we naar toe willen.
Vervolgens gebruiken we alle toelaatbare beschikbare middelen om uw positionering te
verbeteren. (o.a. website optimalisatie, linkbuilding)

“Your brand isn’t what
YOU say it is, it’s what
GOOGLE says it is...”
Chris Anderson
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CONVERSIE OPTIMALISATIE & ANALYTICS

Uitgebreide statistieken vertellen ons wat een klant wanneer doet op onze website.
Allerlei belangrijke informatie kan uit deze statistieken worden gehaald en moet worden
toegepast om de website voortdurend te verbeteren. Zo zien we welk percentage
gebruikers afhaakt op welke pagina’s. Daarmee kan je heel specifiek pagina’s verbeteren
en controleren of de gemaakte wijzingen ook tot de gewenste verbetering hebben
geleid.
Dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse maar ook real-time rapportage is daarbij mogelijk.
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CONTENT MARKETING

Met content marketing maken we uw website ook zichtbaar op andere plekken. Dit kan
door bezoekers van de site een eenvoudige koppeling aan te bieden naar diverse social
media maar ook door het opzetten van een blog, het aanbieden van content op andere
plekken en het schrijven van en publiceren van materiaal. Daarnaast kun je ook schrijven
over anderen en zo aandacht creeëren voor jezelf.
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PAY-PER-CLICK

Soms is snel resultaat nodig of wil je een markt opengooien die lastig te bereiken is via
de reguliere kanalen. Dan is betalen voor bezoek de ideale oplossing. Met een op maat
gesneden Google Adword campagne kun je voor korte termijn (uren/dagen) of langere
termijn (maanden) structureel bezoekers naar je website trekken.

“No matter who you
are,most of the smartest
people work for someone
else.”
Bill Joy
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SOCIALE MEDIA MARKETING

Meedoen waar de gebruikers zijn. Op dit moment zijn dat in onze optiek Twitter,
Facebook, LinkedIn en Pinterest. Wij zorgen ervoor dat u daar zinvol aanwezig bent.
Luisterend en geëngageerd.
Wanneer nog niet aanwezig maken we accounts aan en monitoren die actief. We werken
aan een volgersschare en nemen actief deel aan de netwerken.

“Sociale media maken je
online zichtbaar in plaats
van vindbaar”
Bert Beentjes
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TOT SLOT

Welke investering is er nodig?
In overleg bepalen we samen met u een plan van aanpak. Afhankelijk van de gekozen
aanpak rolt daar dan een plan uit waarin de uit te voeren werkzaamheden en het aantal
uren dat er voor staat beschreven wordt. Voor een zinvolle aanpak is er minimaal 12 uur
per week nodig om alle punten aan te pakken. Bij ons huidige tarief komt dit op € 840
per week.
Iedere week ontvangt u rapportages. Daar waar nodig sturen we direct bij. U blijft ten
allen tijde zelf toegang houden tot het materiaal. Wij doen het werk.
Het resultaat staat niet bij voorbaat vast maar een ding is zeker: u krijgt meer aandacht
dan nu. Meer bezoekers en meer mensen die interesse tonen in uw diensten en producten.
Daarnaast leert u de markt beter kennen en ziet u waar de klant daadwerkelijk mee bezig
is.
Actieve monitoring en reacties doen we van 8 uur in de ochtend tot 11 uur in de avond
waarbij we op zaterdag en zondag wat later beginnen.
Samenvattend:
•

Opzetten / aanpassen website, waar nodig maken we een nieuwe website op basis
van een open CMS systeem. We creeëren geen afhankelijkheid.

•

Passen daarbij bestaand beeldmateriaal en teksten aan

•

Bouwen een mailbestand ten behoeve van e-mail marketing

•

Produceren een maal per maand een e-mail nieuwsbrief

•

Zetten een Facebook bedrijfspagina op en onderhouden deze

•

Zetten een Twitter account op en onderhouden deze

•

Zetten een Pinterest board op en onderhouden deze

•

We doen actief aan linkbuilding

•

Doen gericht markt- en concurrentieonderzoek

•

Maken advertentiemateriaal drukklaar op

En wat is niet inbegrepen?
•

het maken van professioneel fotomateriaal.

•

budgetten voor adwordcampagnes en andere reclameuitingen

Hoe lang zit ik er aan vast?
Wij gaan de overeenkomst aan voor telkens drie maanden. Drie omdat we vinden dat je
in een maand geen resultaat kan boeken. Na drie maand verlengen we telkens weer voor
drie maand.
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