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Online Marketing Pakket

Switch brengt u online beter
in beeld bij uw doelgroep

Wilt u online onder de aandacht komen én blijven bij uw 

doelgroep? Goede online marketing zorgt hiervoor. Komt 

u hier zelf niet aan toe of heeft u niet alle kennis in huis? 

Ons team van online specialisten staat voor u klaar. Samen 

zoeken we naar een ideale combinatie tussen verschillende 

online marketingtools, zoals zoekmachine optimalisatie en 

adverteren. Hiernaast nemen we ook social media en 

eventueel e-mailmarketing op ons. Ook gaan we aan de 

slag met de optimalisatie en het onderhoud van uw website. 

Een totaalpakket aan diensten, door één compleet 

team met verschillende specialisten bij Switch.

Vanaf €495,- p.m. 
uw complete online marketingteam.

Online Marketing 
campagne Zodiac 

bij introductie 
nieuwe catalogus.

De voordelen van online marketing door Switch
Compleet   I   Gemakkelijk   I   Proactief   I   Betere conversie   I   Meer bezoekers   I   Gebaseerd op ervaring   I   Maandelijkse update    

MEER BEZOEKERS, BETERE CONVERSIE 
EN UW SITE ALTIJD UP-TO-DATE



Switch als uw eigen 
online marketingteam
Komt er onvoldoende verkeer op uw website? Of leidt uw 

bezoek niet tot conversie? Haal dan het complete team van 

Switch in huis met het Online Marketing Pakket. Al vanaf 

€ 495,- per maand gaan onze webdevelopers, communicatie-

strategen, copywriters en online marketeers maandelijks voor 

u aan de slag met een mix op maat van onderstaande zaken.

Onderhoud
Updates uitvoeren en 
nalopen. Zaken zo nodig
herstellen. Gewenste 
wijzigingen doorvoeren.
 
Optimalisatie
Uitlezen Google Analaytics.
Wijzigingen doorvoeren 
en testen.
 
Nieuwsbrieven
Items bedenken en uitwerken.
Ontwikkelen en versturen.
Analyseren en verbeteren.
 
SEO
Technische SEO 
optimalisatie 
van de website.
SEO teksten schrijven 
en redigeren.

SEA
Tekstuele en display 
campagnes inrichten 
en onderhouden.
Inzetten van retargeting.
 
Social media
Posts bedenken, uitwerken 
en plaatsen. Advertenties 
inrichten en beheren.
 
Switch Leads
Bezoekers achterhalen 
en opvolgen.
 
Rapportage
Inzicht in acties, 
statistieken website en
advies uitbrengen.

Spuitconcurrent
Volop werk door Online Marketing

Switch heeft een compleet nieuwe conversiegerichte website 

ontwikkeld. Deze wordt maandelijks onderhouden, geanalyseerd 

en daar waar mogelijk geoptimaliseerd. Daarnaast bevat de 

website SEO-teksten en is ook SEO-technisch de website goed 

uit te lezen door zoekmachines als Google en Bing. Met een 

AdWords campagne komen er maandelijks ruim duizend 

bezoekers op de website en worden er meer dan 60 

offerteaanvragen gedaan. Hierdoor kunnen de mannen van 

Spuitconcurrent weer flink aan de slag en doen waar ze goed in zijn.

Nedal Aluminium
Constant verbeteren 
van prestaties

Nedal Aluminium ontwikkelt, produceert en verkoopt aluminium 

profielen en lichtmasten. Met ruim 80 jaar ervaring is Nedal 

de partij waar men zaken mee wilt doen. Na het ontwikkelen 

van de corporate website zijn we Nedal Aluminium blijven 

ondersteunen met het Online Marketing Pakket. Met behulp 

van Google Analytics en andere tools analyseren en verbeteren 

we het gebruik van de website. Zo realiseert Switch optimaal 

organisch bereik en ultiem gebruiksgemak. 

Benieuwd hoe we het Online Marketing Pakket voor u kunnen inrichten? 
Onze specialisten vertellen u graag meer. Of kijk online voor onze aanpak en abonneer u op de Switch nieuwsbrief.

Rendementsweg 2-Q 

3641 SK Mijdrecht

info@switchreclamebureau.nl

0297 52 55 80

switchreclamebureau.nl

Maandelijks meer online succes

Van mooi presenteren, 
naar commercieel presteren! 


