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Trots presenteert u uw nieuwe website. Logisch natuurlijk, want de website heeft een mooi design, 

pakkende teksten en is gebruiksvriendelijk. Toch blijven de bezoekersaantallen achter bij uw 

verwachtingen. Dit heeft te maken met de online vindbaarheid. 

Switch Reclamebureau kan u helpen bij het verhogen van de online vindbaarheid. Dit doen we o.a. 

met Google AdWords campagnes. Door gerichte campagnes bereikt u potentiële klanten die 

specifiek zoeken naar uw aanbod. Zo wordt uw bedrijf niet alleen beter gevonden online, 

maar zijn de bezoekers op uw website ook echt geïnteresseerd in uw aanbod. 

Google AdWords klinkt kostbaar, maar dat is het niet. Voor elk budget en doel maken we een 

campagne op maat. Samen bepalen we het doel en de aanpak, daarna stellen wij de campagne(s) 

en advertenties in. Gedurende de looptijd optimaliseren wij de campagne(s) voor het beste 

resultaat. Het spreekt voor zich dat u altijd toegang heeft tot de campagne(s) en elke maand 

sturen we u een rapportage van de resultaten. Wij nemen u alles uit handen, zodat u zich kunt 

focussen op het opvolgen van alle nieuwe leads. 

Verhoog uw 
online vindbaarheid 
met Google AdWords

Online
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Switch Reclamebureau biedt twee Google AdWords pakketten aan: een start- en standaardpakket. 

Het startpakket is uitermate geschikt om uw website, bedrijf, product of dienstverlening te promoten 

onder uw specifieke doelgroepen. Een standaardpakket is handig als u meerdere producten en/of 

diensten wilt promoten. Hieronder tonen we de specificaties per pakket. Begrijpt u niet alle termen 

die we gebruiken? Blader dan door naar pagina 3. Daar leggen we alle termen uit.

Heeft u andere wensen omtrent Google AdWords voor uw website? 

Neem dan contact met ons op, dan gaan we aan de slag voor een oplossing op maat.

Startpakket

Standaardpakket

Kosten

Kosten

Campagnes 1

Advertenties 1-3

Advertentieteksten  2 per advertentie

Zoekwoorden Max. 20 per advertentie

Optimalisatie  Maandelijks 30 min

Rapportage Maandelijks

Dagelijks budget Zelf te bepalen

Zelf meekijken Ja

Service Ja, tijdens kantooruren

Campagnes 1-3

Advertenties 1-10

Advertentieteksten  2 per advertentie

Zoekwoorden Max. 20 per advertentie

Optimalisatie  Wekelijks 30 min

Rapportage Maandelijks

Dagelijks budget Zelf te bepalen

Zelf meekijken Ja

Service Ja, tijdens kantooruren

Instellen € 500,- 

Optimalisatie € 50,- per maand 
 (excl. dagelijks budget)

Media handling 7% van het maandelijks 
 budget

Dagelijks Budget Zelf te bepalen

Instellen € 1000,- 

Optimalisatie € 200- per maand 
 (excl. dagelijks budget)

Media handling 7% van het maandelijks 
 budget

Dagelijks Budget Zelf te bepalen
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Bent u niet zo thuis in de online wereld? Geen probleem! Wij houden niet van moeilijke taal en 

vertellen u graag wat de gegevens in de pakketten betekenen. 

Campagnes

Alles begint met het aanmaken van een nieuwe campagne. Binnen deze campagne worden één 

of meerdere advertenties geplaatst. Stel u verkoopt stoelen via uw website en wilt deze onder de 

aandacht brengen. De nieuwe campagne krijgt dan de naam `stoelen´. Onder één campagne 

kunnen we verschillende advertenties aanmaken met een specifieke focus. Daarover leest u 

verderop in dit document meer. 

Per campagne kan er een strategie en doel bepaald worden. Bijvoorbeeld naamsbekendheid, 

verkoop van product, meer bezoekers naar de website. Op basis van het doel kunnen er criteria 

ingesteld worden die de doelgroep kleiner maken. Bijvoorbeeld op locatie, tijdstip, en taal. Als u 

uw stoelen niet levert buiten een straal van 25 km van uw bedrijfspand, dan heeft het geen zin 

om aan die bezoekers uw advertentie te tonen. Hetzelfde geldt voor de taal van uw advertenties. 

Wilt u vooral tijdens kantoortijden vindbaar zijn? Dat is ook geen probleem. Zelfs het dagelijks 

toegewezen budget voor de campagne kunnen we aanpassen voor optimaal resultaat.

Advertenties

De advertenties zijn altijd gekoppeld aan een specifieke campagne. Per advertentie kunt u zien hoe 

vaak hierop is geklikt en dus of deze rendeert. Vaak worden er verschillende advertenties gemaakt 

per dienst of product waar u op gevonden wilt worden.

Iedere advertentie die wij voor u aanmaken heeft 2 rake advertentieteksten. Als we het voorbeeld 

voor de verkoop van stoelen weer gebruiken dan kan dit een advertentietekst zijn: “Leuk design, 

nog leukere prijs! Uw kantoor was nog nooit zo mooi”. Daarnaast koppelen we aan elke advertentie 

zoekwoorden. Dit zijn er maximaal 20 per advertentie. Een zoekwoord is een woord waarop de 

gebruiker zoekt in Google. Bijvoorbeeld: eetkamerstoel, conferentiestoel, vergaderstoel en meer. 

Als u een vergaderstoel wilt promoten, dan koppelen we de relevante zoekwoorden aan uw 

advertentie. Ook de samenstelling van zoekwoorden optimaliseren we aan de hand van de 

resultaten.

Uitleg Google AdWords
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Optimalisatie

Continu optimaliseren wij uw campagne(s) en advertenties voor het optimale resultaat, goede 

vindbaarheid en waardevolle website bezoekers. Ook zorgen wij ervoor dat het dagelijkse budget 

ook daadwerkelijk verspreid over de dag wordt besteed. U wilt bijvoorbeeld niet dat u tegen de 

middag door uw budget heen bent, maar ook niet dat er aan het einde van de dag nog veel van uw 

budget over is. Uw campagne(s) worden nauwlettend gemonitord en bijgesteld. 

Rapportage

U ontvangt maandelijks een door Google gegenereerd overzicht met de prestaties van uw 

AdWords campagne. Dit is een duidelijk overzicht hoe uw campagne(s) presteren.

Dagelijks budget

Het dagelijks budget kunt u zelf bepalen. Zo heeft u al een effectieve campagne met een 

dagelijks budget van € 10,-. Dit budget kunt u naar wens per campagne aanpassen. Het voordeel 

van Google AdWords is dat u alleen betaalt voor resultaat. Resultaat is dit geval een klik op uw 

advertentie. Wordt er niet geklikt op uw getoonde advertentie, dan wordt dit ook niet in rekening 

gebracht.
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De kleine lettertjes
• De prijzen van genoemde Google AdWords pakketten worden maandelijks, 

 aan de hand van het dagelijks budget, vooruit in rekening gebracht.

• Google AdWords pakketten hebben een opzegtermijn van één kalendermaand 

 vanaf de eerste van de maand, anders worden deze automatisch verlengd.

• Genoemde bedragen zijn excl. BTW., onvoorziene zaken en wijzigingen worden 

 berekend op basis van nacalculatie. 



Meer interessante producten?
Houd onze website in de gaten 

of meld je aan voor onze nieuwsbrief 
op switchreclamebureau.nl
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