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In dit stuk beschrijven we onze Online Marketing aanpak die we ook graag voor jou inzetten.

In z’n geheel of delen van ons aanbod. Maar in ieder geval met het doel om meer te

converteren. Immers, alleen maar nieuwe bezoekers op je site mag geen doel op zich zijn.

We willen veel bezoekers die bij je willen kopen of met je willen samenwerken.

De online marketing diensten die we je aanbieden zijn niet alleen afzonderlijk interessant.

Het meest interessante is naar ons idee dat we op een continue basis aan de slag gaan met

je online marketing. En dat we continu bijsturen. Waardoor niet alleen je webprestaties

verbeteren. Ook je aanbiedingen en geloofwaardigheid (door referenties bijvoorbeeld)

zullen beter gaan door die maandelijkse rapportages en steeds nieuwe plannen.

We willen graag de negen onderdelen met je doornemen en samen tot een maatwerk

aanpak komen.

Met vriendelijke groet,

het Switch-team

Inleiding
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Heb je zelf geen tijd, zijn je collega’s te druk of heb je zelf geen collega’s die maandelijks aan

de slag gaan om je online marketing te verzorgen? Laat het dan aan ons over. We maken

samen met jou een plan van aanpak en bieden alle facetten aan. Het enige wat je hoeft te

doen is zeggen welke richting je op wilt gaan met je online marketing en vervolgens hebben

we maandelijks overleg over de rapportage die we doen over activiteiten en resultaten. 

De juiste richting bepalen
Om het makkelijk te maken heeft Switch de verschillende aspecten binnen online marketing

opgedeeld in hapklare brokken, te weten:

Techniek

Je website is gebouwd bij Switch. Dus nemen we je alle technische zorgen uit handen

als je kiest voor het Online Marketing Pakket. Updates van bepaalde plug-ins of

wijzigingen van de browsers, dat pakken we op. Proactief, soms reactief en veilig!

Maar ook wensen ten aanzien van je website pakken we op. Extra pagina’s,

automatische koppelingen met jullie social media programma, aanmeldingen voor je

nieuwsbrief conform regelgeving (GDPR)… we regelen het in overleg.

Onze web-developers bedenken, maken en regelen de techniek van je website. Jouw

adviseur stuurt aan en adviseert.

Analytics

Meten is weten. Leuk al die bezoekers op je website, maar hoe lang blijven ze? Welke pagina’s 

bezoeken ze? Wat als we die ene CTA-knop nou groen maken, presteert het dan beter? Wij zorgen 

dat jullie website topprestaties levert! Dat doen we door het maandelijks analyseren van de 

Google-gegevens. Ook zien we dan of bijvoorbeeld jullie betaalde bezoek (SEA) anders handelt 

dan de bezoekers die ‘spontaan’ komen. En kunnen we vanuit de rol van analytics ook SEA optimaal

inrichten om kosten te besparen of juist effectiever te maken.

Onze communicatie-strateeg, copywriter en online manager werken voor en met je

samen om bezoekers te trekken en te sturen richting conversie.

Switch als je eigen 
online marketingteam
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SEO

Leuk een fantastische website, maar word je ook gevonden? Kloppen jouw teksten ook bij nader 

inzien? Komen de zoekwoorden voldoende voor maar ook weer niet te vaak? Hoe zit het met de 

techniek? En met de laadtijd? Gebruik je niet te veel “heading tags”? Staan de juiste meta-tags 

ingesteld? Hebben de foto’s en plaatjes juiste benamingen? Ben je met je bedrijf en website op de 

juiste adressensites aangemeld? Op welke zoekwoorden & combinaties zetten we in en hebben 

die wel zin?... Allemaal vragen die we onszelf en elkaar stellen bij het optimaliseren van jullie

zoekmachine-resultaten. Laat ons je website optimaal vindbaar maken.

Dat doen we enerzijds door regelmatig een SEO-check uit te voeren waarbij we een minimale 

score van 75-80% willen en daar dus op aansturen. En anderzijds door de kennis & ervaring die 

we hebben omtrent SEO. Dat doen we door ons met enige regelmaat bij te laten sturen op 

Google-events, door op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Maar vooral door ‘gewoon’ 

te doen! Aanpakken, proberen, bijsturen, meten...

Onze marketeers doen behalve de strategie ook de copywriting met SEOaantrekkelijke

zoekwoorden en combinatie en onze online manager adviseert en voert uit.

SEA

Komen er voldoende mensen op je website of wordt het tijd om te starten met online adverteren? 

Wij zetten een plan de campagne voor je op en zorgen dat je website gaat converteren met 

Google-advertising! We stellen verschillende product-/dienstenaanbiedingen op, schrijven 

advertenties, werken met slimme constructies in de kopregels (zoekwoord automatisch laten 

terugkomen bijvoorbeeld), stellen een lijst op van uitsluitingswoorden, meten niet alleen de clicks, 

maar ook de route die ze afleggen op de site (misschien betaal je voor bezoekers waar je helemaal 

niet op zit te wachten)… Iedere maand stellen we bij en komen met advies en voeren wijzigingen uit 

in het advertising plan. De (online) marketeer, copywriter en (online)media-specialist werken samen 

om voor jullie een inzet te maken die iedere maand beter wordt.

Social

Hoe staat het met uw sociale achterban? Zijn ze tevreden? Laat u vaak genoeg wat van u horen? 

Wordt er geklikt op uw berichten? Wilt u inzichten van uw achterban? Laat ons helpen, dan zorgen 

wij dat dit op rolletjes verloopt. Enerzijds met het werven van volgers en anderzijds door uw volgers 

te bedienen met relevante en aantrekkelijke posts. Inhakers bijvoorbeeld. Ook ‘breken we in’ bij 

relevante fora om meldingen te doen. Direct of door je te ondersteunen met ideeën, plaatjes en 

tekst, zodat je uit eigen naam kunt meediscussiëren of een discussie kunt starten om naam te 

maken.
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Voor een groter bereik werken we met name op LinkedIn en Facebook ook met social-advertising. 

De gesponsorde berichten. We adviseren, bedenken, maken, plaatsen en analyseren deze manier 

van advertising. Soms doen we dat voor een grote groep. Maar steeds vaker werken we met pixels 

om bezoekers van je site ook te bereiken via een social medium.

En heb je tijdelijk meer leads nodig, dan ontwikkelen we met jullie een leadcampagne.

Dan zorgen we voor kliks van mogelijk geïnteresseerden van wie we alle relevante gegevens 

krijgen. Die bellen we dan voor je na als je dat zelf niet wil doen. Maar in principe geven wij dan 

door welke bedrijven mogelijk interessant zijn om door jullie zelf na te bellen.

Onze social media specialist analyseert, adviseert, bedenkt (samen met art director en/of 

conceptdenker) en stuurt onze vormgevers aan voor aantrekkelijke posts. Ook wordt er veel 

geschreven en budgetten / plaatsingen geregeld.

Content

Als er teksten geschreven moeten worden, bijv. voor jullie sociale platformen, SEO 

geoptimaliseerde teksten voor je website of voor een nieuwsbrief, dan bent je bij

ons aan het goede adres, onze copywriter helpt jullie graag verder! Met referentiecases 

bijvoorbeeld. Extra pagina’s over een specifiek onderwerp om bezoekers beter te informeren en 

vindbaarheid te verbeteren. Of met het regelmatig aanpassen van bestaande tekst. Dat vindt 

Google fijn en beoordeelt dat met een betere vindbaarheid.

De accountmanager en onze copywriter adviseren, interviewen en schrijven. En hebben we 

toegang tot jullie site, dan plaatsen we ook.

Nieuwsbrieven

Wij bouwen en versturen eventueel je online nieuwsbrieven, tenminste, als je dit wilt natuurlijk. 

Of je nou iedere maand een nieuwsbrief wilt versturen, eens per week of 2 keer per jaar, dat ligt 

helemaal aan jullie. Wij regelen het! Van het genereren van adressen (volgers) tot het bedenken 

of regelen van redactie. En van ontwerp tot de daadwerkelijke verzending incl. rapportage over 

resultaten (aantallen verstuurd, geopend, doorgeklikt, afgemeld e.a.). 

De communicatie adviseur, de art director, copywriter en webdeveloper werken nauw samen bij 

dit traject.
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Switch Leads

Inzicht krijgen in welke bedrijven je website bezoeken? Met onze tool Switch Leads zet je website 

bezoeken om in prospects. Wij zorgen dat jullie iedere dag de bezoekende bedrijven op een 

presenteerblaadje krijgen aangereikt, het enige wat je nog hoeft te doen is de bezoeker om te 

zetten naar uw nieuwe klant. Ook daar hebben we ideeën over.

Met Switch Leads krijg je dagelijks een overzicht van bedrijven die zijn herkend naar het hele 

salesteam (of wie je wilt). En kun je met een simpele inlog op uw PC / Mobiel zien wie welke 

pagina’s heeft bezocht. Incl. adres van het bedrijf en verwijzing naar hun site.

Door via LinkedIn te zoeken naar de mogelijke contactpersoon heb je goud in handen voor het 

benaderen van contacten. Via mail of ‘ouderwetse’ DM met een postzegel voor maximale impact. 

Zo worden je suspects warme prospects. En heb je een reden om ze te benaderen met een 

gedachte als: “Dank voor uw bezoek aan onze site, kunnen we u een aanbod doen of eerst meer 

vertellen?”. Meer weten over dit onderwerp, kijk dan op www.switchleads.nl

Deze module gaat helemaal automatisch. En vraagt derhalve alleen abonnementskosten. Geen 

terugkerende uren. Of wil je ook de opvolging of zelfs de sales uitbesteden? Dan maken we een 

voorstel op maat en gaan conceptdenker, copywriter, art director / vormgever en salesconsultant 

(huren we in bij partner) aan de slag voor jullie.

Rapportage

Zelf niet in alle statistieken willen duiken en conclusies willen trekken? Wij regelen dit voor jullie. 

Bij voorkeur met een maandelijkse meeting waarin alle cijfers, acties, plannen en resultaten 

schematisch worden gepresenteerd en besproken. Net als de plannen die daar uit voortkomen. 

Onze ervaring leert namelijk dat een rapportage vaak uitmondt in een brainstorm met verrassende 

uitkomsten.
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Wij vragen geen vaste bedragen per dienst. En eerlijk gezegd is dit ook niet mogelijk. De kosten zijn 

afhankelijk van uw wensen en verwachtingen. En ook dan zie je dat we per maand zullen schuiven 

met activiteiten.

De ene maand verstuur je een nieuwsbrief, de andere maand niet. De ene maand stel je een

nieuwe campagne in op AdWords, de andere maand niet. En het optimaliseren van de techniek 

naar aanleiding van een technische SEO-check, doen we wellicht hooguit 2 keer per jaar.

Wij gaan dus graag samen met jullie om tafel en maken een concreet plan van aanpak aan

de hand van onze negen modules. We schatten de nodige uren in die gemiddeld per maand

nodig zijn voor het complete team dat je feitelijk ‘in huis haalt’. En daar hangen we een

maandelijkse fee aan die we iedere maand inzichtelijk maken.

Het start met een selectie van activiteiten die je wilt uitbesteden. Zo’n eerste plan van

aanpak stellen we uiteraard kosteloos op. Dat mag duidelijk zijn. Pas als dat duidelijk is en

we kunnen beschrijven wat we hoe vaak en wanneer voor jullie gaan doen, doen we je een

prijsvoorstel o.b.v. een vooraf vastgesteld aantal uren per maand.

En degelijk online marketingpakket start overigens al vanaf € 495,- per website per maand.

Je hebt dan al een echt team achter jullie staan dat werkt aan een (steeds) betere online

presentatie en prestatie.

Wat gaat dit mij kosten?
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Meer interessante producten?
Houd onze website in de gaten 

of meld je aan voor onze nieuwsbrief 
op switchreclamebureau.nl
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