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Google Adwords 



Door te adverteren bij Google Adwords, ook wel bekend als SEA, bereikt u 

ruim 96 % van de mensen die actief opzoek zijn naar een bepaalde dienst of 

product. 

Wanneer u gebruik maakt van Google Adwords betekend dit, dat uw website 

ook goed vindbaar is op branche gerelateerde sites. (Zoals nieuwssites, 

vergelijkingssites en fora) SEA is zeer geschikt om uw acties te promoten.       

  

GOOGLE ADWORDS

Google Adwords heeft in totaal 11 posities op de eerste pagina. 3 posities 

links  bovenaan en 8 posities rechts van de pagina. 

D.m.v. zoekwoorden, die met u branche te maken hebben, zorgen wij ervoor 

dat de klanten die doelgericht op zoek zijn naar uw producten / diensten, bij u 

terecht komen. U bepaalt  zelf in welk gebied u vindbaar wilt zijn. 

 

U geeft zelf een maandelijks budget aan, u betaald pas wanneer een 

geïnteresseerde klant uw website bezoekt. U betaald per klik.         

ADVERTEREN MET GOOGLE ADWORDS

Voordelen: 

Doelgericht adverteren 

Vergroot uw naamsbekeheid 

Het resultaat is meetbaar 

Binnen 5 dagen online
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Google SEO 



Meer potentiële klanten door online adverteren 

Door te adverteren bij Google met Google SEO, ook wel bekend als Search 

engine optimalisation, bereikt u ruim 96% van de mensen die actief op zoek zijn 

naar een bepaalde dienst of product.  

Door hoog te scoren in de zoekmachines, is uw onderneming duidelijk zichtbaar 

voor nieuwe klanten.  

En meer klanten, betekend meer aanvragen en meer klanten betekend meer 

omzet. 

Google SEO zijn de vermeldingen aan de linkerkant van de pagina.         

GOOGLE SEO

D.m.v. zoekwoorden, die met u branche te maken hebben, zorgen wij 

ervoor dat de klanten die doelgericht op zoek zijn naar uw producten / 

diensten, bij u terecht komen. 

U bepaalt  zelf in welk gebied u vindbaar wilt zijn. 

Dit kan lokaal of regionaal zijn. 

Bij Google SEO betaald u niet per klik.        

ADVERTEREN MET GOOGLE SEO

Voordelen:

Doelgericht adverteren 

Vergroot uw naamsbekeheid   

Het resultaat is meetbaar 

Binnen 5 dagen online 
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Webdesign



Een professionele website is tegenwoordig ondenkbaar voor 

een onderneming. Uw onderneming is beter vindbaar op het 

internet en u vergroot daarom uw naamsbekendheid. 

Een website is eigenlijk een digitale visitekaart en ideaal om 

meer potentiële klanten te bereiken. 

U bent namelijk 24/7 bereikbaar voor uw bestaande en 

potentiële klanten. Zonder dat u daarbij aanwezig hoeft te 

zijn. 

 

        

WAAROM EEN WEBSITE?

Tegenwoordig gebruikt men vaker een smartphone of 

een tablet om op het internet te surfen. 

Daarom is het van belang dat uw website hiervoor 

geschikt is. Uiteraard kan Tevreden Marketing daarvoor 

zorgen. 

 

RESPONSIVE WEBSITE 

In overleg met u maakt Tevreden Marketing een website in uw 

huisstijl en zorgen wij ervoor dat deze zoekmachinevriendelijk is. 

Door middel van een website beheer systeem (CMS) kunt u zelf

uw teksten en/of foto's wijzigen of toevoegen. 

Een webshop is ideaal als u uw producten online wilt verkopen. 

Een webshop verhoogt daarom snel uw omzet. 

De klant kan in een virtuele omgeving de producten bemachtigen, 

zonder daarvoor uit huis te gaan.   

Ook hier geldt dat de webshop in overleg met u wordt opgemaakt, 

zowel uw huisstijl als wensen zijn hierin leidend. 

Goed vindbaar met een goede website

Uw omzet verhogen met een webshop



VOOR MEER WEBDESIGN'S, ZIE ONZE WEBSITE.

Voordelen:

 Een professionele responsive website  

 Beter vindbaar op het internet  

 Zelf wijzigingen of toevoegingen aanbrengen  

24/7 beschikbaar voor bestaande en potentiële 

klanten       
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App



Voordelen:
Je stroomlijnt processen, zowel intern als met de klant. 

Je verhoogt de productiviteit in je bedrijf. 

Je werkt efficiënter, ook wat de kosten betreft. 

Je vergroot de flexibiliteit van je organisatie. 

Je versterkt je positie in de markt. 

Elk bedrijf kan een app gebruiken. U kunt ervoor kiezen om 

een app puur te gebruiken met informatieve functie, maar u 

kunt er ook voor kiezen om de app  te gebruiken om 

bestellingen te laten plaatsen door de klant. Elke optie is 

mogelijk en alles is bespreekbaar.

App
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Bedrijfsfilm



Voordelen:

Uw website zal beter scoren in Google 

Trekt de aandacht van de klant

Perfecte manier om uw bedrijf te promoten

Een bedrijfsfilm is een prima manier om te communiceren. Dit kan 

zowel online als offline. 

Hierbij kunt u denken aan een film over producten of diensten van een 

bedrijf. In een film kan men laten zien waar men voor staat. 

Welke service een bedrijf biedt, welke producten of diensten er zijn en 

hier de voordelen van tonen. Het is een manier om klanten, 

medewerkers of leveranciers op de hoogte te houden van de laatste 

ontwikkelingen. 

Daarnaast versterkt het een imago van uw onderneming.

Bedrijfsfilm

* Wij maken ook 2D & 3D animatie films

(klik op het logo)

https://www.youtube.com/watch?v=nwDVE4_HYQY
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Drukwerk



Heeft u drukwerk nodig? 

Ook hiermee kunnen wij u van dienst zijn, denk hierbij aan 

bijvoorbeeld aan flyers, visitekaarten, brochures etc.. 

Heeft u geen ontwerp dan creëren wij die voor u net als het 

creëren van een uniek bedrijfslogo. 

Voor al uw drukwerk kunt u terecht bij Tevreden Marketing.

Drukwerk
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Waarom Tevreden Marketing?



Voor elk budget een mogelijkheid 

Persoonlijke service 

Eén contactpersoon 

Geen onverwachte rekeningen 

Voordelig en betrouwbaar 

Snelle opvolging 

It’s all about the Smile! 

Waarom Tevreden 

Marketing



THANKS FOR READING.

U kunt ons contacteren via  020 - 261 9445  of mail naar info@tevredenmarketing.nl.

THAT'S ALL,
FOLKS!


