
Weet 
wie uw site 
bezoekt

Van bezoekers naar sales



Prijslijst
Pageviews

De maandprijs wordt gebaseerd op het 

aantal pageviews, ofwel het totaal aantal 

paginaweergaves dat uw website per 

maand heeft. Het aantal gebruikers van 

SwitchLeads is onbeperkt; u kunt gratis 

voor meerdere werknemers een login 

aanvragen.

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW

Pageviews Prijs per maand

Tot 1.000 pageviews 
€ 75 p/m

Tot 2.500 pageviews  
€ 125 p/m

Tot 5.000 pageviews 
€ 175 p/m

Tot 7.500 pageviews 
€ 225 p/m

Tot 10.000 pageviews 
€ 275 p/m

Tot 15.000 pageviews 
€ 325 p/m

Tot 20.000 pageviews 
€ 375 p/m

Tot 25.000 pageviews 
€ 425 p/m

Boven 25.000 pageviews Maatwerk

Bezoekers identificeren
“Krijg inzicht in wie, waar naar

 kijkt en speel hierop in.”

• Volgen van nieuwsbriefabonnees.

• Herken medewerkers in uw bedrijfsnetwerk.

• Integratie van social media.

Bouw een virtueel 
klantenbestand op
“Iedere websitebezoeker is een 

 potentiële klant.”

• Gegevens worden gebundeld in een 
 bezoekersprofiel.

• Koppeling aan de social media kanalen 

 (LinkedIn, Facebook en Twitter).

• Bestaande relaties uit uw CRM-systeem 
 worden opgenomen in uw klantenbestand.

Bedrijven herkennen
“Zie direct welk bedrijf uw website heeft bezocht.”

• Realtime (potentiële) klanten monitoren.

• Zien waar (potentiële) klanten naar zoeken.

• Direct inzicht in respons op marketingacties.

• Iedere ochtend ontvangen accountmanagers verse 
 leads per e-mail.

aanvragen.



Bestaande klanten monitoren
Niet alleen potentiële klanten, maar ook bestaande klanten 

kunt u met SwitchLeads opnemen in uw virtuele klantenbe-

stand. Wanneer bestaande klanten op uw website zoeken naar 

een vervangend product en/of dienstverlening kunt u hier direct 

op inspelen.

SwitchLeads importeert hiervoor de namen en e-mailadressen 

van uw bestaande relaties in uw nieuwsbriefbestand. Iedere 

klant die na de eerstvolgende verzending van de nieuwsbrief uw 

website bezoekt, wordt automatisch door SwitchLeads herkend.

Inspelen op het koopproces 
(potentiële) klanten
Hoe biedt u informatie aan op uw website? Dit heeft invloed op de 

personen die u binnen een organisatie aanspreekt. Het onderscheiden 

van algemene informatie en product- en/of dienstbeschrijvingen 

maakt het mogelijk om na te gaan of een bezoeker 

nog in de oriënterende fase is, of al bezig is 

met het selecteren van een aanbieder van 

het product of de dienst dat u (ook!) 

Meer leads, 
meer follow-up
Het virtuele klantenbestand groeit 

naarmate u SwitchLeads inzet. 

SwitchLeads wordt namelijk 

gekoppeld aan één of meer van uw 

websites en hierdoor worden steeds meer 

bezoekers automatisch door SwitchLeads 

geïdentificeerd. Dit betekent dat er meer leads 

gegenereerd worden. Wanneer u hier juist op inspeelt, 

kan follow-up plaatsvinden.

Interessante voordelen
Realtime signaleren van potentiële (herhalings-)

aankopen. Inspelen op het koopproces van klanten.

Iedere ochtend ontvangt u verse leads per e-mail.
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