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MR. PINK & MR. ORANGE

§ Cross-over-bureau
§ Alles onder één dak: de brug tussen online en 

offline marketing

§ Mr. Pink: Online strategie, campagne management 
en online creatie

§ Mr. Orange: Positionering/Strategie, vormgeving 
van o.a. logo’s/huisstijlen



DE WERELD VAN VANDAAG

Positionering Creatie On/offline Persoonlijke 
content



VAN GENERIEK NAAR SPECIFIEK



VINDBAARHEID & 
ZICHTBAARHEID



ONLINE MARKETING

Wij onderscheiden alle media op basis van twee definities: 

- Pull Marketing :
Het opvangen van de reeds bestaande zoekvraag in Google. Vergelijkbaar 
met een A-locatie in de stad of de ouderwetse Gouden Gids. 
= Vindbaarheid

- Push Marketing :
Je pusht een boodschap – zonder dat de ontvanger dat heeft gevraagd –
om een product/dienst of merk onder de aandacht te brengen.
= Zichtbaarheid



VINDBAARHEID EN ZICHTBAARHEID



MARKETING PER KANAAL



SOCIAL MEDIA



86%



SOCIAL MEDIA

§ Facebook

§ Instagram

§ Twitter

§ Snapchat

§ Linkedin

§ Kanaal = Doelgroep



SOCIAL MEDIA – WAAROM?

§ Zowel voor B2C als B2B is het hebben van een social media 
kanaal essentieel. 

§ Branding/Naamsbekendheid vergroten

§ Storytelling

§ Engagement 

§ Betaalde posts krijgen voorrang in het Facebook algoritme 
(minder vertoningen bij organische posts)



B2B: STORYTELLING

§ Het gebruik van social media als communicatiemiddel; huidige 
doelgroep bereiken met informatieve posts waarbij content 
centraal staat

§ Creaties zowel organisch als betaald inzetten. 
§ Groei van engagement met de doelgroep wat zal leiden tot 

merkvoorkeur.



CONTENTKALENDER

Contentkalender geeft snel overzicht over de planning en inzet



DO’S VOOR ORGANISCHE POSTS

DO’S:
- Sprekende omslagfoto en avatar
- Zorg ervoor dat je bedrijfsinformatie 

volledig en up-to-date is 
- Monitor berichten en reacties
- Stem content af op de interesse van 

de doelgroep
- Wees origineel (inhakers)
- Humor werkt op social



DONT’S VOOR ORGANISCHE POSTS

- Tekst met gigantische berichten zonder een 
creatie

- Te vaak posten (spam), zorg voor een goede 
verdeling

- Kwaliteit boven kwantiteit

- Deel/Like/Win acties 

- ‘Tag iemand’



TOP 5 ERGENISSEN 

- Te veel promotionele content Like & Win

- Vaktaal & Jargon

- Te zakelijk & niet persoonlijk

- Reageert niet op vragen

- Misplaatste humor 



FACEBOOK ORGANISCH

§ De beste tijd om een post (organisch) te plaatsen is om bereik te 
genereren om 12 uur s’middags

§ Reacties op je post? Dan kun je beter in de avond vanaf 19 uur 
je post inplannen/publiceren

§ Meeste activiteit: Woensdag & Donderdag
§ Hashtags dragen bij aan de engagement 



INSTAGRAM ORGANISCH

• In de late middag en avonduren zien we veel bereik en 
engagement via Instagram. 

• Dinsdagen scoren net iets beter dan de andere dagen

• Instagram het kanaal om Emoji’s (smileys) te gebruiken wat het 
engagement verhoogt



LINKEDIN ORGANISCH

§ Beste tijdstip voor LinkedIn?
§ 11 uur s’ochtends, tijdens kantooruren
§ Meeste activiteit op LinkedIn?
§ Doordeweeks, veel minder activiteit in het weekend
§ Het gebruik van hashtags op LinkedIn draagt niet bij aan meer 

engagement 



PAID ADVERTISING
§ Naamsbekendheid vergroten en het bereiken van de doelgroep 

die niet aan de pagina gelinkt is.
§ Targeting mogelijkheden uitgebreider dan bij het ’promoten’ van 

een bericht.
§ Optimalisatie van advertenties:
- Klikken richting een bepaalde website 
- Likes voor een bepaalde pagina
- Bereik voor een bepaalde pagina



CREATIE ESSENTIEEL



DRENTS MUSEUM
Aan de hand van verschillende A/B testen verschuiven we het budget naar de best presterende 
advertentie.



SEARCH



ZOEKMACHINES



RELEVANTIE = KEY

§ Vindbaarheid: gevonden worden door mensen die op zoek zijn 
naar het bedrijf/diensten

§ 3.5 miljard zoekopdrachten per dag

§ Google beloont relevantie



BETAALD EN ORGANISCH

Concurrerend vs minder concurrerend

Veel volume vs weinig volume

Snel resultaat vs lange termijn



BELANG



SEO/ORGANISCH

1. Techniek

2. Content

3. Autoriteit



GOEDE WEBSITE ESSENTIEEL

§ Technisch goed in elkaar

§ Prettig en snel werken

§ Kwalitatieve content 

§ Linkbuilding



SEA/ADVERTISING: ZOEKVRAAG OPVANGEN

§ Pull Marketing

§ Positie op basis van bod en kwaliteitsscore 

§ Betaald

Soorten zoekverkeer:

- Branded zoekverkeer

- Non-Branded zoekverkeer



BRANDED ZOEKVERKEER



NON-BRANDED ZOEKVERKEER



GOOGLE ANALYTICS



GEBRUIKEN VAN DATA

§ Doormeten van data op de website 

§ Waar komt het traffic vandaan?

§ Bounce percentage

§ Doelen instellen en doormeten

§ Koppelen van Adwords en Analytics



MATCHBOYZ CASE



MATCHBOYZ CASE

§ Doelstelling: Vacatures van Matchboyz onder de aandacht brengen bij de 
juiste doelgroep en zoveel mogelijk relevante kandidaten naar de website 
krijgen

§ Begonnen met de vacature ‘Glasvezelmonteur’

§ Inzet: Social (Facebook) en Google Ads



DOELGROEP - LOCATIE (FACEBOOK)

De focus van de locatie targeting ligt 
op Noord-Nederland. Gedurende 
de looptijd A/B testen of bepaalde 
gebieden beter presteren



DOELGROEP – LEEFTIJD (FACEBOOK)

§ De brede doelgroep heeft een potentieel bereik van 490.000 
personen.

§ Wanneer er specifieker getarget wordt zie je dat dit bereik 
daalt, maar dat dit wellicht wel relevanter zal zijn.



CREATIE (FACEBOOK)

§ Tijdens de campagne hebben we een A/B test ingezet op de 
tekst boven de creatie met een wat wervendere/informele tekst 
tegenover een formele tekst. 



ZOEKVRAAG AFVANGEN (GOOGLE)



RESULTAAT
§ Na een korte looptijd van 1 maand voor de campagnes van 

Matchboyz zijn de advertenties 27.401 keer vertoond, waarvan 
er 311 klikken naar de website zijn geweest. 

§ Totale CTR (doorklikratio): 1.5% waarbij het gemiddelde van 
Facebook campagnes 1% is.

§ Via Google viel op dat het zoekvolume op ‘vacature emmen’ 
dusdanig hoog was dat hier een algemene advertentie bij is 
geplaatst. 



SAMENVATTING
§ Vindbaarheid – Het zo goed mogelijk vindbaar zijn voor personen 

die geïnteresseerd zijn in jullie bedrijf/dienst
§ Zichtbaarheid – Het onder de aandacht brengen en in contact 

komen met een relevante doelgroep via online kanalen
§ Doelgroep analyse
§ Goede creatie essentieel




