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Over ons
Wie wij zijn? Wij zijn jouw partner op het gebied van al je social media uitingen! 

We staan met één been in de wereld van de meest uiteenlopende social media platforms 
en influencers. Van Twitter tot Facebook en van YouTube tot LinkedIn en Instagram. 
Met het andere been staan we op de vaste grond van de ‘real world’. Daardoor begrijpen 
we precies welke uitstraling jouw merk of organisatie verdient.

Social Media is vandaag de dag hét medium waar bestaande en potentiële klanten je op 
kunnen vinden. In een wereld waarin consumenten op veel verschillende manieren 
overprikkeld worden met reclame-uitingen, is het belangrijk om daar net even uit te 
springen. Wij maken daarom content die aanspreekt, dynamisch is en een vertrouwd 
gevoel geeft. Content waar je je als merk mee kan onderscheiden en waar je je als consu-
ment mee kan identificeren. Dit zorgt op de socials voor binding met nieuwe en bestaande 
klanten waardoor ze vaker voor jouw merk zullen kiezen in plaats van voor de concurrent.

Wij zijn ook de schakel tussen influencers, unieke talenten en bedrijven die optimaal gezien 
willen worden. Wij durven influencers en talenten de ruimte te geven om originele en 
authentieke content te maken die door hun volgers wordt herkend. Jouw merk wordt 
hierdoor onder de aandacht gebracht op een manier die je zelf nog niet had kunnen 
bedenken.

Met onze expertise in grafische vormgeving en onze reclame achtergrond zijn, wij de ideale 
partner op het gebied van social media uitbesteding en influencer marketing!



Social Media Uitbesteding
Social Media wordt veel gebruikt door ondernemers om hun producten of diensten aan de man te 
krijgen. Zeker voor startende ondernemers is een social media kanaal het eerste wat ze aanmaken.  
Maar als ondernemer ben je vreselijk druk met allemaal andere zaken waardoor social media er volledig bij 
inschiet. 

Waar het bij social media heel belangrijk is om consequent berichten te plaatsen, ontbreekt het voor 
ondernemers vaak aan tijd en inspiratie om zich er op die manier mee bezig te houden.
Uit onderzoek is gebleken dat zo’n 60% van alle ondernemers er binnen korte tijd al mee stopt.
Zeker wanneer het in eerste instantie niet veel oplevert, laten ze het er vaak maar bij of laten ze een 
stagiaire het opknappen. 

Echter zonder goede strategie is het door het algoritme van de verschillende social media kanalen lastig 
om goed zichtbaar te blijven. Dat kun je oplossen door het bij ons uit te besteden.
We kunnen heel ver in de informatie van het bereik van je posts duiken. 
We hebben o.a. de mogelijkheid om te zien wie je volgers en potentiële volgers zijn, wanneer ze het 
meest online zijn en wat ze bezighoudt. Door daar op een leuke, creatieve manier op in te spelen, 
kunnen we voor maximale exposure zorgen. Wij beschikken over de juiste tools die je daar voor nodig 
hebt. Wij zijn daarmee veel goedkoper en onze diensten zijn veel lucratiever dan een extra kracht.

JE EIGEN SOCIAL MEDIA MANAGER
Je krijgt je eigen persoonlijke social media manager die zich volledig verdiept in jouw bedrijf en die als 
geen ander weet hoe je moet inspelen op de actualiteiten binnen je branche. We helpen je om een 
goede strategie te bepalen, we bedenken ludieke acties en we houden je social media consequent voor je 
bij. Wij helpen je graag om je naamsbekendheid en online zichtbaarheid te vergroten. 
Daarmee genereer je nieuwe leads en vergroot je je omzet!

Jouw eigen social media manager weet hoe je op de beste manier kan communiceren met je eigen 
doelgroep, welke social media kanalen je hiermee het beste kan inzetten en welk 
beeldmateriaal het beste tot zijn recht komt.

HELDERE RAPPORTAGES
Aan het eind van de maand krijg je een overzicht van hoe je uitingen het hebben gedaan op de social 
media kanalen.

CREATIEF TEAM
Met onze reclame achtergrond en grote kennis op het gebied van online marketing kunnen we de meest 
ludieke acties verzinnen en je content er fris en professioneel uit laten zien! 
 
Wij zorgen met onze creatieve uitspattingen voor reuring en levendigheid! 
Jouw socials moeten leuk zijn om te volgen en daar kunnen wij voor zorgen!



Social Sells
GERICHT ADVERTEREN

Dit doen we d.m.v. van retargeting, oftewel adverteren gericht op mensen die je website hebben 
bezocht. Zo kun je mensen die zijn afgehaakt op de website wellicht toch overhalen om eens een afspraak 
te maken. 

Daarnaast kunnen we look-a-likes vinden met dezelfde soort interesses als de mensen die jouw webiste 
hebben bezocht en hier gericht op adverteren via de socials. Zij zijn misschien nog niet bekend met je 
bedrijf, maar zij zijn wellicht wel geïnteresseerd in je producten of diensten! 
Door heel gericht op deze mensen te adverteren is er een grotere kans op een gigantisch succesvolle 
campagne. 

De reden waarom is heel simpel.

Wanneer je op Facebook een doelgroep selecteert, weet je dat meer organisaties deze zullen kiezen. 
Om deze reden zullen Facebook en Instagram je filteren. Als je gaat retargeten en daar ook look-a-likes bij 
vindt, dan heb je je eigen unieke doelgroep. Niemand heeft exact deze doelgroep. Facebook zelf wil ook 
interactie en daarom zullen ze dit belonen en wordt het gesponsorde bericht voornamelijk in de tijdlijn 
geplaatst van de actieve profielen. Het bedrag dat je besteed aan paid advertising door het op deze 
manier te doen, kan ongeveer 10% van de totale omzet zijn die je hieruit kan halen!

WEBCARE
De gunfactor, de klantervaring en de klantenbinding stijgt als er leuk gereageerd wordt op de 
reacties van de volgers. 

Wij kunnen deze rol overnemen door antwoord te geven op de berichten die via de socials 
binnenkomen. Mocht er een specifieke vraag zijn die wij niet kunnen beantwoorden, dan zullen we 
met jou contact opnemen.

MATERIAAL DAT TOT DE VERBEELDING SPREEKT
Een bericht met een goede foto of video valt nog meer op en volgers beoordelen je bedrijf ook snel op de 
kwaliteit van dat beeld. Daarom verzorgen wij ook bedrijfs- en productfotografie. 
Door onze samenwerking met een professionele cameraman en regisseur kunnen we ook kwalitatief 
hoogwaardige promovideo’s produceren. 



Social Media Pakketten
Voor ieder bedrijf zijn er verschillende maatstaven m.b.t. social media. 

Het is ook niet voor iedereen nodig om elke dag zichtbaar te zijn. 
We hebben daarom pakketten samengesteld die passen bij de grootte van ieder bedrijf. 

Uiteraard kunnen we ook een passende offerte voor jou maken.

VISIBLE
Social media manager

strategie bepaling
of 1 post p.w. op 2 verschillende kanalen

of 2 posts p.w. op hetzelfde kanaal 
4 dagen paid advertising (standaard service - kleine doelgroep)

maandelijkse rapportage
€ 199 p.m.

BRANDING
Social media manager

strategie bepaling
4x p.w. post verdeeld over 2 verschillende kanalen
1x p.m. een blog/artikel - u bepaalt het onderwerp 

10 dagen paid advertising (standaard service - kleine doelgroep)
maandelijkse rapportage

GRATIS eenmalige bedrijfs - of productfotografie
€ 495 p.m.

INFLUENCE
Social media manager

strategie bepaling
9 posts p.w. verdeeld over 2/3 verschillende kanalen
1x p.m. een blog/artikel - u bepaalt het onderwerp 

12 dagen paid advertising (standaard service - kleine doelgroep)
maandelijkse rapportage

GRATIS eenmalige IG TV/YouTube video
€ 905 p.m.

IDOL
Social media manager

strategie bepaling
15 posts p.w. verdeeld over 2/3 verschillende kanalen
2x p.m. een blog/artikel volledig aan ons uitbesteed 

14 dagen paid advertising (standaard service - kleine doelgroep)
maandelijkse rapportage

GRATIS dedicated post van 1 van onze exclusieve influencers
€ 1500 p.m.


