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Onze belofte

Het internet biedt ontelbare kansen in het

bedrijfsleven, maar voor veel ondernemers

blijkt het lastig om hiervan te profiteren.

Er zijn simpelweg te veel mogelijkheden om

naast het runnen van jouw onderneming op de

hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Daarom is het uitbesteden van jouw online

activiteiten in veel gevallen een juiste keuze. Het bespaart altijd  tijd en levert meer rendement.

Conversie Company gelooft in snel leren. Wat niet werkt passen we aan, wat wel werkt schalen we

op. Zo leveren we al jaren goede resultaten en doen we je graag een aantal beloften.

Wij beloven

geen.. wel..

⨯ project management fees ✔ betaalbare content en campagnes

⨯ hoge uurtarieven voor stagiaires ✔ technische uitvoering en advies

⨯ langdurige contracten ✔ snelle support en communicatie
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Een goede start

Product & Markt
Onze jarenlange ervaring leert ons het belang van focus. Focus op een duidelijke propositie

(oplossing), gericht op één segment in de markt (doelgroep met een gezamenlijk probleem).

Het gezamenlijke probleem van deze doelgroep wordt natuurlijk door jouw oplossing verholpen.

Maar “drinken verkopen aan mensen” blijkt in de praktijk vaak moeilijker te zijn dan “bier verkopen

aan studenten”. Juist door voldoende in te zoomen wordt het gemakkelijker om de juiste

communicatie voor de verkoop te bedenken.

Tijdens het intake proces formuleren we samen een sterke product-markt combinatie voor de

marketingactiviteiten.

Data Tracking & Koppelingen
Zodra we het eens zijn over Product & Markt, bepalen we welke doelen en succesfactoren we

inzichtelijk willen hebben.  Deze stap is voor beide partijen van groot belang.

Op basis van deze objectieve data kunnen we:

● gebruik maken van machine learning oplossingen binnen bijvoorbeeld Google & Facebook.

● bepalen wat de toegevoegde waarde van onze content en campagnes is.

Omdat wij niet met langdurige contracten werken, maar wel vanaf dag 1 kwaliteit willen leveren, brengen

wij voor de nieuwe product-markt benaderingen een start fee in rekening.

Project start per nieuwe product-markt combinatie:

€425,- ex. BTW
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Content productie
Investeer in onze bedrijfsmiddelen tegen betaalbare tarieven.

✔ Herbruikbaar
✔ Betaalbaar
✔ Overtuigend

Content is een asset. Tekst en beeld. Het resultaat van een investering dat moeiteloos hergebruikt

kan  worden bij het genereren van nieuwe omzetten.
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Blogs & Pages
Niets is zo belangrijk voor het succes van jouw

website als krachtige content. Daarom creëren wij

contextuele pagina’s en blogs die het rendement

van jouw website op langere termijn verbeteren.

Binnen ons content abonnement maken wij

maandelijks 2 pagina’s voor je. Dit mogen zowel

standaard pagina's, landingspagina’s als blogs zijn.

Pagina’s

Op basis van de eerder bepaalde product-markt

combinatie en aangeleverde beelden creëren wij landingspagina’s voor jouw website.

Homepages, about us pages, landingspagina’s en product-detailpagina’s kennen voor ons geen

geheimen meer. We maken samen een concept voor de indeling, zodat we de juiste invloed

technieken gebruiken om de doelen van jouw pagina te behalen.

Blogs

Positioneren jezelf als expert in jouw vakgebied. Dit is niet alleen handig in het overtuigingsproces,

maar helpt je ook bij het verbeteren van jouw SEO resultaten. Blogs zijn een krachtig wapen in het

aantrekken van nieuwe bezoekers voor jouw landings- en productpagina’s.

Volledige controle

✔ Persoonlijke contentkalender met publicatiedata en concepten

✔ Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
✔ Controle mogelijkheden voorafgaand aan publicatie

Maandelijks tarief web content abonnement €499,- ex. BTW
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Social media posts

Een strategische keuze

Ga jij voor groei in jouw social media accounts?

Laat ons je dan hier bij helpen. Op basis van een

gezamenlijk gekozen product-markt combinatie

bekijken we welke 3 social media kanalen de

grootste impact leveren.  Ook bepalen we welke

thema’s van belang zijn voor jouw product én

markt!

Wij creëren vervolgens iedere maand en per kanaal 12

stuks content op basis van door jou aangeleverde

beelden.

Volledige controle

✔ Persoonlijke contentkalender met publicatiedata en concepten

✔ Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
✔ Controle mogelijkheden voorafgaand aan publicatie

Social media content abonnement: €495,- ex. BTW
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Mail
Mails zijn uitermate geschikt om aandacht te

genereren bij een specifieke doelgroep. Juist daarom

zijn mailing lijsten voor e-commerce bedrijven van

grote waarde.

Naast het feit dat mails nog steeds goed renderen, is

het ook een zeer kostenefficiënte manier van

promoten. De mail wordt direct verstuurd naar een

inbox zonder tussenkomst van een veiling.

Op basis van aangeleverde beelden en thema’s  creëren

wij mailings die jouw omzet verhogen.

Volledige controle

✔ Persoonlijke contentkalender met publicatiedata en concepten

✔ Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

✔ Controle mogelijkheden voorafgaand aan publicatie

Email template en content: €79,- ex. BTW
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Ad Assets
Adverteren is een salesversneller. Een soort

megafoon waarmee meer personen bereikt kunnen

worden in minder tijd. Helaas is succes in adverteren

niet gegarandeerd. De boodschap moet begrepen

worden. De doelgroep moet een gevoel van urgentie

krijgen. Alleen dan leidt adverteren tot een nieuwe

order.

Het creëren van de juiste teksten en beelden (ad assets)

maakt of breekt jouw campagne.

Ad Copy

✔ Op basis van 6 belangrijke invloed technieken uit de marketing

✔ 6 titels, 6, sub-titels en 6 omschrijvingen aan, toegespitst op de gekozen product en markt

Ad copy pakket: €29,- ex. BTW

Ad Banners

✔ Creëren sfeer en beïnvloeden gedrag van de doelgroep

✔ Oplevering in 6 formaten en bestandstypen naar keuze

6 banners voor 1 product-markt combinatie: €199,- ex. BTW *

* voor geanimeerde HTML5 banners wordt een extra toeslag van 50% gerekend.
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Marketplaces
Verkopen via marketplaces als Amazon en Bol.com

hebben als saleskanaal in de afgelopen jaren flink aan

terrein gewonnen. Ondanks de commissies is dit voor

veel retailondernemingen daarom een mooie kans om

op korte termijn extra sales te genereren.

Altijd rendement

Om rendement te garanderen op jouw Marketplace

sales rekenen we vooraf jouw situatie door en

bespreken we een foolproof strategie en uitvoering

die jouw rendement veilig stelt.

Marketplace Support

✔ 2-wekelijkse controle en advies ter optimalisatie van een Marketplace naar keuze

✔ pro-actief updaten van technische koppelingen

Binnen het Marketplace support pakket loop je hierdoor nooit achter de feiten aan en kom je niet meer

voor vervelende verrassingen te staan.

Maandelijks tarief Marketplace support: €49,- ex. BTW

Marketplace Optimalisatie

✔ Beknopt projectplan en kostenindicatie vooraf

✔ Voorstel op maat

We maken vooraf duidelijke afspraken zodat je exact weet wat we gaan doen en wanneer we de

activiteiten klaar hebben.

Uurtarief Marketplace Optimalisatie: €79,- ex. BTW
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Visual Assets
Wil jij als ondernemer nooit meer verlegen zitten

om goede visuals ter begeleiding van jouw social

media posts, webpagina’s en mailings? Denk dan

eens aan het aanleggen van een goed gevulde

beeldbank voor jouw organisatie.

Beelden zeggen meer dan 1000 woorden. Investeer

daarom in de juiste beelden om jouw woorden mee te

bekrachtigen.

Toepassing & Variatie

Onze fotografen zijn in staat om verschillende

soorten beelden te leveren. Zo kan je bij Conversie Company onder andere terecht voor:

✔ Productfotografie
✔ Branded photoshoots
✔ Green Screen shoots
✔ Social media stickers

Een contextuele fotoshoot zorgt voor overtuigende beelden, passend bij merk, product en

gelegenheid.

Fotoshoot en beeldbewerking tarieven:

Shoot á 150 foto’s: €999,- ex. BTW*

Uurtarief beeldbewerking: €79,- ex. BTW

* Exclusief modellen, beeldbewerking, locaties en props
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Audio Fragmenten
Met de opkomst van apps als Clubhouse en de

stijgende populariteit van podcasts kan auditieve

content veel rendement opleveren in jouw markt en

zelfs worden ingezet als Advertising asset.

✔ Een boodschap in gesproken vorm

✔Adverteren in of rondom podcasts

✔ Podcast materiaal en begeleiding

Daarom bieden we vanaf 2022 een nieuwe dienst aan:

Auditieve content.

Audio Fragementen per 30 seconden €999,- ex. BTW *

* exclusief voice-acteurs. Optioneel toegevoegd tegen meerprijs.
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Video of animatie
Video en animatie spelen een steeds grotere rol in de

online communicatie van bedrijven.

Een goede video of animatie is een waardevol

bedrijfsmiddel voor jouw onderneming. Het kan

eindeloos worden ingezet, zowel online als offline

(bijvoorbeeld tijdens presentaties).

✔ Breng ingewikkelde processen eenvoudig in beeld

✔ Presenteer producten op levendige wijze

✔ Introduceer jouw merk met beeld en geluid

Wij bieden verschillende opties op het gebied van video en animatie van drone-shots en close-ups tot

illustratieve animaties en aftermovies.

Zoek jij naar een studio om jouw vlogs op te nemen? Neem dan contact met ons op voor een

oplossing op maat.

Video’s en animaties per 30 seconden €999,- ex. BTW *

* exclusief modellen, locaties en props, voice-overs. Optioneel toegevoegd tegen meerprijs.
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Advertising

Online adverteren
Ongeacht het kanaal (Google, Facebook, LinkedIn), wij

houden het low-risk en doelgericht.

Low-Risk

Bij Conversie Company behoud je altijd de controle

over je advertentiebudget. Jouw budget is  dagelijks

aan te passen.

Daarnaast werken we niet met langdurige contracten en zijn onze advertising pakketten

maandelijks opzegbaar.

Doelgericht

Helaas kan niemand vooraf het exacte resultaat voorspellen. Maar onze snelle leermethode

herkent al na enkele dagen de winners en losers tussen de Ad Assets. We weten dus wat

opgeschaald of vervangen moet worden!

Voorafgaand aan een nieuwe campagne spreken we duidelijke doelen af. Deze doelen hebben onze

focus en helpen ons om de winners in jouw campagne te bepalen.
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Campagne Management
Voor adverteerders met een dagbudget tussen de 10 en 100 euro per maand bieden we een

tweetal doorlopende advertentiepakketten aan tegen een scherp tarief.

Compleet Large

Advertentie Budget Vanaf 10 euro per dag Vanaf 30 euro per dag

Periodieke optimalisatie Per 14 dagen Per 7 dagen

Maandelijkse rapportage ✔ ✔

Vast contactpersoon ✔ ✔

Ad asset optimalisatie ✔ ✔

Remarketing mogelijk ✔ ✔

Opzegtermijn 1 maand 1 maand

Maandelijks tarief * € 149,- € 299,-

* Prijzen zijn exclusief advertentiebudget, BTW en optionele advertising tools. Optionele tools

kunnen in overleg worden toegevoegd tegen meerprijs.

Meer dan 100 euro per dag?

Adverteer jij met meer dan 100 euro per dag op 1 kanaal? Dan verzorgen wij een pakket op maat!


