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 Conversie gedreven online campagnes

De salesfunnel 

Waar zit je doelgroep?  

Wie is je doelgroep? 

Facebook 

Hoe een campagne opzetten? 

Slimme tools 

Vragen? 
 



 

Bereik; mensen zien jouw bericht, zorg voor veel bereik 

Interactie; maar een paar mensen gaan over tot interactie 

Actie; klein deel geeft zijn e-mail adressen af 

Impact; een nog kleiner deel wordt betalende klant 

De sales funnel



 Waar zit je doelgroep? 

Bron: newcom.nl  
Social monitor 2018



 Waar zit je doelgroep? 

Bron: newcom.nl  
Social monitor 2018

Insta en snapchat zijn populair bij jongeren



 Hoeveel tijd?? 
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  De “paarden”consument data FB
In Nederland 
18-60 jaar 
Paarden, paardensport, dressuur, springen 
900K dames online, M/V 1,5 mio 
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  Conversie?
Naamsbekendheid 

Traffic naar je website 

Aanmeldingen voor de nieuwsbrief krijgen 

Leads verzamelen voor je product of dienst 

Ken je klant, wat vinden ze leuk? 

Omzet / aantal klanten vergroten 



 

Voor FB: een lange leestijd >> hoge kwaliteit 

Do’s  
Plaats berichten met veel tekst 
Tag @ andere bedrijven &  
mensen in je post 

360 video’s verhogen conversie 
Post altijd eigen originele content.  
(http://inhaakkalender.nu/) 

Dont’s 
Plaats nooit een bericht 2 x  
(daar houdt Fb niet van) 
Geen YouTube video’s en stock foto’s 

Tips> Facebook
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  Campagne opzetten

Maak een plan, maar wees flexibel 

Implementeer Google analytics, meet alles 

Experimenteer met verschillende uitingen 

SEO/SEA op orde 

Call to action in iedere uiting 

Zelfde CTA op de landingpage 

Volg je doelgroep online 

Zet influencers in 



Bron: coosto.com

 De beste tijd om te posten?
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  Handige tools en platformen

Tools voor plaatjes op Social: 
Picmonkey 
Canva.com 
Adobe Spark 
Resizen afbeeldingen: sproutsocial.com/landscape 

Besteed je het liever uit?

Vanaf 10 dollar een freelancer 
www.upwork.com
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 Slim platform; Upwork



Ag
en

cie
s

Publishers
Brands

 Slimme tool OB4Wan/Hootsuite
WebCare vs WebDare 

 



 Talk to me!

Twitter.com/rens 
Linkedin 
Facebook 
rens@bone.nl 


