Online marketing pakket

30 JAAR

Project website
Deze website voldoet aan alle eisen die tegenwoordig gesteld worden aan een goed
vindbare en gebruikersvriendelijke site, waarmee kopers voor uw nieuwbouw project
worden gegenereerd. De site is responsive en daardoor zeer goed geschikt om ook via
smartphones en tablets informatie te geven. Inmiddels wordt meer dan 50% van alle
zoekopdrachten via de smartphone gedaan. Op deze manier houdt u deze belangrijke
groep vast en geïnteresseerd. Met de totaal-oplossing van Makelaardij Hoekstra en
Multiplus online bieden wij de mogelijkheid om voor een vast bedrag alles goed te
regelen. De site is voor een nieuw project zeer geschikt, maar zeker ook om een
lopend project een boost te geven of nieuw leven in te blazen.
Klantgenererend model

Geschikt voor PC, Tablet & Mobiel

Inclusief vulling

Goed vindbaar in Google

Facebook campagne
Met een Facebook-campagne zorgen we er voor dat de advertenties
binnen de doelgroep die bij een nieuwbouwproject horen zichtbaar
worden. Door te meten, en aan de hand van de resultaten te optimaliseren zorgen we er voor dat het budget optimaal besteed wordt.
Beeldadvertenties

Doelgroepbepaling + analyse

Duizenden weergaves

2 wekelijkse rapportage

Google campagne
Met Google Display netwerk plaatsen we advertenties online binnen
de regio waarin de doelgroep valt. Bekende sites als nu.nl geven deze
advertenties weer. De bezoeker van dergelijke sites, de potentiele
klant, krijgt deze advertenties te zien. Daarnaast zorgen we er voor dat
de bezoekers via de campagne-site getarget worden zodat zij na het
bezoeken van de website via advertenties er aan herinnert worden.
Remarketing

Beeldadvertenties

Duizenden weergaves

2 wekelijkse rapportage

Inhoud pakket
• Website die geschikt is voor PC, Tablet & Mobiel
• Doelgerichte Google en Facebook campagne
• 2 wekelijks rapportages voor de google- en facebook campagnes
• Zelf uw site onderhouden via een CMS-tool (TM)
• Social media iconen/links
• Volledige ontzorging. U levert uw materiaal aan wij doen de rest.
www.makelaardijhoekstra.nl • www.multiplusonline.nl

wij u als all-in pakket aan:
Een nieuwe, aantrekkelijke, goed vindbare, gebruikersvriendelijke
elgroepgerichte media campagne via facebook en google van
3 maanden. U levert uw materiaal aan en wij doen de rest.
Kosten:
- Pakket 1 - 1 maand € 1950,- Pakket 2 - 2 maanden € 2750,- Pakket 3 - 3 maanden € 3500,-

