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Het belang van een website

Presentator
Presentatienotities
Wie weet waar deze foto genomen werd?��Foto genomen in Vaticaanstad in 2005 bij de aankondiging dat Benedictus de 16e paus werd, en vervolgens foto van 2013 bij de aankondiging van nieuwe paus Franciscus.�Mobiele devices zijn zeer toegankelijk geworden, waardoor we internet allemaal veel intensiever zijn gaan gebruiken want we hebben er quasi overal en op elk moment toegang toe.�



Het belang van een website

Presentator
Presentatienotities
Dit heeft dan ook impact gehad op hoe wij zoeken. Ik kan mij niet inbeelden dat er nog veel mensen de Gouden Gids gaan raadplegen. In plaats daarvan gaan mensen ‘online’ op zoek naar informatie via bvb. de populairste zoekmachine Google. Men verwacht tegenwoordig dat elk professioneel bedrijf een website heeft.



Het belang van een website

Presentator
Presentatienotities
Zie je website dus echt als je visitekaartje. Oogt je website professioneel dan draagt dit bij aan een betrouwbaar karakter voor je bedrijf waardoor potentiële klanten sneller tot actie zullen over gaan. Je website is 24u op 24u raadpleegbaar, ook als je bedrijf gesloten is, kan je website toch voor jou werken en nieuwe klanten binnenhalen.



Wat als je geen website hebt?

Presentator
Presentatienotities
We kunnen de vraag ook omdraaien > wat als je géén website hebt?Dit wekt de indruk dat je bedrijf niet mee is met zijn tijd.Je gaat tijd spenderen aan het beantwoorden van telefonische aanvragen voor informatie die perfect beschikbaar zou kunnen zijn op je websiteJe loopt potentiële klanten mis omdat ze terecht komen bij je concurrent die wel een website heeft waarop ze meteen informatie terugvinden.�



Voordelen van website als boekingsplatform

Presentator
Presentatienotities
Een website zonder boekingsplatform kan je uiteraard leads & prospecten bezorgen, maar wanneer je er een boekingsplatform aan toevoegt maak je er echt een extra verkoopskanaal van.De koopdrempel wordt hierdoor sterk verlaagd waardoor bezoekers veel vlugger overgaan tot de aankoop van services. Het internet wordt steeds meer gezien als een volwaardig verkoopkanaal dat een veel groter potentieel bereik heeft dan de tradtionele handelszaak.�



Voordelen van website als boekingsplatform

Presentator
Presentatienotities
E-commerce is in België echt booming. In het eerste kwart van 2015 gaven Belgen maar liefst 2,1 miljard euro uit online, en over heel 2015 genomen heeft de online verkoop in België vorig jaar alle records gebroken met een stijging van maar mistens 15% ten opzichte van 2014 goed voor een slordige 8 miljard omzet. Daarmee is België zijn achterstand op Nederland aan het inhalen. 3 op 5 Belgen shopt online, dat zijn 6,8 miljoen Belgen en men verwacht dat ook in 2016 de e-commerce nog fors zal groeien in België.Wat interessant is gezien jullie branche is dat vooral ‘diensten’ online worden gekocht door Belgen en producten in mindere mate. Dit komt doordat men ‘tastbare’ zaken het liefst offline koopt en diensten zoals tickets & reizen het liefst online.Populairst bij online shoppers: vliegtuig tickets, reizen, hotelboekingen, verzekeringen en event tickets.�



Voordelen van website als boekingsplatform

Presentator
Presentatienotities
Een belangrijk voordeel van een e-commerce website is het gemak. De klant kan vanuit zijn zetel aankopen doen waardoor hij tijd zal besparen en geen verplaatsingen hoeft te doen. Bovendien gaat het betalen via deze webshops veel sneller en kan men hier 24/7 op terecht. Er zijn tegenwoordig ook mensen die alleen maar online ‘willen’ boeken, al blijven er uiteraard ook altijd mensen die het menselijk contact belangrijk vinden.



Voordelen van website als boekingsplatform

Presentator
Presentatienotities
Naar het bedrijf toe zijn e-commerce websites relatief goedkoop, want je doet aan kostenbesparing door automatisering. De directe kosten voor een bestelling liggen veel lager dan op een traditionele manier want er is bijna geen menselijke interactie nodig voor de facturatie en het papierwerk. Een online aanbod kan ook veel sneller aangepast of geüpdated worden dan een offline versie. Denk maar aan alle tijd die er in kruipt om een nieuwe geprinte brochure of flyer op de markt te brengen.



Voordelen van website als boekingsplatform

Presentator
Presentatienotities
Ook op marketing vlak biedt een e-commerce website je verschillende opportuniteiten zoals bvb. retargeting. Vaak doen prospecten online aan research en bezoeken ze verschillende websites vooraleer tot een aankoop over te gaan.Je kan echter mensen die je website verlaten weer oppikken door hen bvb. via retargeting een relevante, interessante aanbieding te tonen. Dit principe kan je toepassen op websites, maar is evengoed mogelijk op Facebook.Je kan bvb. ook aan Cross Selling gaan doen om je omzet te verhogen, maar wat ook heel waardevol is dat je data kunt capteren. Enerzijds kan je bvb. gaan bijhouden welke pagina’s men het meest bezoekt en welke busreizen bvb. meeste interesse genereren en daarmee aan de slag gaan, maar je kan bvb. ook e-mailadressen gaan capteren en mailings versturen naar geïnteresseerde prospecten.



Check-up van jullie websites

Presentator
Presentatienotities
Ik heb van Thomas More een lijstje met aanwezigen gekregen en ben naar zoveel mogelijk websites gaan kijken om zo tot een praktisch overzicht van do’s & don’ts te komen, waarmee jullie na deze lezing ook effectief mee aan de slag kunnen.



Zoekmachine-optimalisatie (SEO)

Presentator
Presentatienotities
Ik start met Google omdat dit voor veel mensen het vertrekpunt is wanneer ze op zoek gaan naar informatie. In feite moet je er voor zorgen dat je website naar boven komt wanneer mensen zoekwoorden intypen gerelateerd aan je business. Bvb. autocarreizen, busvervoer, enz. Dit doe je door een lijstje van relevante woorden op te stellen en deze woorden zoveel mogelijk in je website teksten te verwerken, uiteraard wel op een relevante manier en zodat het voor mensen aangenaam leesbaar blijft.��Nu wat je sowieso zelf in de hand hebt is de beschrijving van je website. Dit noemen ze de meta tag of meta description van je website en is het zinnetje dat Google toont onder je titel & website url.Deze beschrijving beperkt je tot 155 tekens (een langere beschrijving gaat Google sowieso afbreken door 3 puntjes).  Voor surfers moet dit duidelijk aangeven waar je website over gaat en dit moet menselijk geschreven worden (geen opsomming van je keywords). Bij Micheline Cars is dit het geval, terwijl ik bij LindenCars de contactgegevens te zien krijg, maar nog niet weet welke services zij aanbieden (als ik linden cars met een spatie ingeef krijg ik wel een tekstje maar nog steeds vrij algemeen want gaat over iedere passagier heeft eigen monitor, maar op welk soort passagiers mik je). Denk dus goed na over deze metabeschrijving en gebruik je belangrijkste keywords! Creëer ook geen valse verwachtingen want je moet er voor zorgen dat de ‘juiste’ mensen op je webpagina komen. Denk dus goed na wie en wat je wilt bereiken.



Zoekmachine-optimalisatie (SEO)

Presentator
Presentatienotities
Je website teksten zijn dus belangrijk maar zorg er wel voor dat je voor de 2 types van surfers catert => degene die graag lezen en degene die graag scannen. Webshops doen dit bvb. door zowel met volzinnen als met bullet points te werken. Maar niet alleen je website teksten zijn belangrijk. Je kan ook je foto’s voorzien van een ALT tekst. Dit kort tekstje geeft de samenvatting van wat er te zien is op de afbeelding. Voor zoekmachines is ALT Tekst belangrijke extra informatie omdat deze de afbeelding anders niet kunnen lezen. Door je afbeeldingen goed te omschrijven kan je dus extra traffic naar je website genereren. Hoeveel te beter je website teksten geoptimaliseerd werden en hoeveel te beter je afbeeldingsbeschrijvingen hoe hoger je in Google zal eindigen. Hier betaal je dus niet voor, er kruipt uiteraard wel wat werk in maar dit loont zeker de moeite!



Zoekmachine-advertising (SEA)

Presentator
Presentatienotities
Je kan uiteraard ook betalen om bij zoekresultaten naar boven te komen. Bij Google kan je bvb. gebruik maken van Google Adwords en betalen zodat wanneer men in Google bepaalde zoekwoorden ingeeft je advertentie boven de natuurlijke zoekresultaten verschijnt. Normaal verschijnen hier maximum 4 advertenties boven de ‘natuurlijke’ resultaten maar je ziet dat er op dit trefwoord nog niet veel concurrentie is, dus loont wel de moeite om op die manier extra bezoekers naar je website te lokken en kan vaak voor een relatief lage kost waar je ook een maximum op kunt instellen. 



Mobiele website versie

Presentator
Presentatienotities
Hou er rekening mee dat meer en meer mensen surfen via hun smartphone. Het is niet voor niets dat smartphones steeds groter worden. 



Mobiele website versie

Presentator
Presentatienotities
Het is dan ook belangrijk je eigen website regelmatig te checken op verschillende soorten toestellen (desktop, tablet & smartphones). Deze websites zijn mobiel wel bereikbaar maar het is verre van ideaal, en geeft geen aangename surfervaring waardoor ik sneller terug weg zal zijn. Bij Autocars Vermeeren staat er bovendien dat de nieuwe website begin maart online zal gaan terwijl we al bijna midden april zijn.



Mobiele website versie

Presentator
Presentatienotities
Deze versies zijn al veel mobielvriendelijker, al valt bij Heidebloem er nog een klein stukje tekst weg bij facebook. Het is echt héél belangrijk dat je ALLES test want als ik bvb. vanop mijn smartphone klik op het telefoonnummer bij Heidebloem krijg ik te horen dat dit nummer niet in gebruik is => reden hiervoor is de 0 die er te veel aan is.  Veel voorkomende fout dus best allemaal eens testen ;-)Zowel bij Heidebloem als bij Coach Partners zie je het typische hamburger-menu voor mobiele website, en als men daarop klikt krijgt men het volledige menu te zien. Dit geeft een veel aangenamere surfervaring. Let ook op de leesbaarheid en fontkeuze. �



Mobiele website versie

Presentator
Presentatienotities
Een mobielvriendelijke website is niet alleen positief naar surfers toe, maar ook belangrijk voor Google vermits Google beslist heeft om websites die niet mobielvriendelijk zijn minder snel naar boven te laten komen in de organische zoekresultaten dan mobielvriendelijke sites. �



Mobiele website versie

Presentator
Presentatienotities
Google ontwikkelde een tool om te testen of websites mobielvriendelijk zijn. Daarmee kunnen webmasters ook te weten komen welke aspecten aan hun sites nog verbeterd moeten worden: http://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/   �



Mobiele website versie

Presentator
Presentatienotities
Hier zie je resultaat van michelinecars.be, hier is nog werk aan de winkel maar Google kan je stap voor stap helpen om je site toch mobielvriendelijk te maken.Daarnaast is er ook een lijst beschikbaar met ‘veelgemaakte fouten’ op mobiele websites�



Online boeken

Presentator
Presentatienotities
Er is zeker een publiek dat zal bellen of e-mailen om in te schrijven, maar wil je meer mensen bereiken dan moet je het hen toch wat makkelijker maken.In plaats van meteen een volwaardig boekingsplatform te installeren kan je bijvoorbeeld starten met een zogenaamd Request For Proposal formulier.



Online boeken

Presentator
Presentatienotities
Hier zie je een voorbeeld van zo’n formulier. Nu ik heb wel zo mijn twijfels bij het woord “Gratis” Offerte. Als je mij niet meteen prijs kunt geven verwacht ik niet dat ik moet gaan betalen voor een offerte hoor ;-)��



Online boeken

Presentator
Presentatienotities
Usability of websitevriendelijkheid is nogal mijn dada dus nog een kleine bijkomende tip => gebruik concrete foutboodschappen bvb. “Geef een geldig e-mailadres aan dit bevat minstens een @-teken en een . E-mail vraagt men ook vaak om te herhalen op een formulier want als mensen dat fout invullen dan kan je hen niet bereiken en ben je mogelijks een belangrijke lead kwijt.Probeer je formulier ook zo specifiek mogelijk te maken. In plaats van mensen hun bestemming te laten invullen kan je bvb. een dropdown voorzien alfabetisch gerangschikt waaruit men alle bestemmingen kan selecteren. �



Online boeken

Presentator
Presentatienotities
Denk ook goed na over de plaatsing van de knop of link om een offerte aan te vragen. Hoewel ik deze site best wel mooi vind staat het belangrijkste below the fold wat wilt zeggen dat ik lang moet scrollen eer ik ontdek dat ik een offerte kan aanvragen. Voor sommige websites zijn lange scrolls ok maar bij e-commerce sites zou ik dit toch zoveel mogelijk vermijden.



Online boeken

Presentator
Presentatienotities
Stel dus je prioriteiten en zorg dat die content ‘above the fold’ staat dus meteen zichtbaar en hou hier rekening met verschillende formaten van schermen.



Online boeken

Presentator
Presentatienotities
Op deze website valt mijn oog meteen op de knop om een prijsaanvraag te doen. 



Online boeken

Presentator
Presentatienotities
Zorg er voor dat het formulier ook makkelijk in te vullen is op mobiele devices.



Online boeken

Presentator
Presentatienotities
Bij reizenbaus is het zo gevisualiseerd dat ik echt het gevoel heb ik dat online boek omdat ik meteen zicht heb op de prijs. Ook al gaat het hier ook om een formulier als ik doorklik. Een kleine usability tip tussendoor, pijltjes in buttons zorgen er vaak voor dat mensen sneller geneigd zijn te klikken. Waar ik wel mee zou oppassen is het aantal call to actions => download alle info, schrijf je in op de nieuwsbrief + online boeken. Ik zou de online boeken knop op zijn minst vlakbij de prijs zetten.�De download alle info zou ik verwerken in een tab of een nieuwe tab van maken, en ook voor de nieuwsbrief kan je mogelijks een andere plaatsvinden of bvb. tonen als pop-out wanneer mensen je site willen verlaten.���



Online boeken

Presentator
Presentatienotities
Positief aan dit formulier is dat ik ook meteen e-mail en telefoonnummer krijg voor als ik nog vragen heb. Dit wekt vertrouwen, en geeft me een directe hulplijn indien nodig zonder dat ik hoef te gaan zoeken.Om alvast een stapje verder te gaan zou ik boven het formulier nog eens kort opsommen wat ik ga boeken en tegen welke prijs, en de ultieme stap is uiteraard voor bepaalde types van diensten online boeken én betalen mogelijk maken.



Vergeet je call-to-actions niet!

Presentator
Presentatienotities
Een call-to-action is belangrijk op de homepage maar vergeet deze zeker ook niet op je subpagina’s te zetten. Dit is een pagina boordevol tekst, mensen die dit lezen hebben interesse dus zet hen dan ook aan tot het vragen van een offerte. Link in je teksten ook door naar andere relevante pagina’s binnen je website.



Visualiseer links

Presentator
Presentatienotities
Maak het duidelijk waar mensen op kunnen klikken door met een kleur en onderlijning te werken. Meest courant is blauw onderlijnd voor hyperlinks.In dit geval kan je zelfs niet op het e-mailadres of op de website link klikken wat niet gebruiksvriendelijk is want dan dienen mensen dit te kopiëren en plakken.Bovenaan is er ook iets misgegaan met de e met het trema (cfr. BelgiA ipv België). Ik kan het niet genoeg zeggen maar het is echt belangrijk om regelmatig zelf eens door je website te gaan en alles na te lezen, of dit aan iemand te vragen die er een beetje afstand van heeft want soms zie je zelf ook over bepaalde zaken.



Website leesbaarheid

Presentator
Presentatienotities
Uiteraard mag je met kleuren werken maar hou hierbij wel rekening met de leesbaarheid. Deze groene tekst bvb. op zwarte achtergrond is vermoeiend om te lezen. Daarom dat veel websites met kleurblokken werken waarbij ze bvb. header en footer in een kleur zetten maar de achtergrond van het middenstuk wit houden.De voorbije jaren zijn schermresoluties hoger geworden en schermen kleiner. Gevolg: de ideale tekengrootte van 10 jaar geleden is nu haast onleesbaar.De tekengrootte afhangt van het gekozen lettertype. Maar algemeen kan je toch zeggen dat alles onder de 14 pixels aan de kleine kant is.



Website Tone of Voice

Presentator
Presentatienotities
Denk ook na over hoe je mensen gaat aanspreken:Of bel mij op => Flamingo busvakanties geeft mij hier de indruk dat het een oneman-show is op die manier (moest meteen denken aan Lenen bij Mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin) terwijl ze iets lager wel spreken van “onze promoties & aanbod”Formeel of wat informelerer, maak een keuze maar gebruik niet jij en u door elkaar



Carrousels horen thuis op de kermis

Presentator
Presentatienotities
Quote die ik even geleend heb van Belgisch usability-expert Karl Gillis. 



Carrousels horen thuis op de kermis

Presentator
Presentatienotities
Sommige websites maken gebruik van carrousels en sliders om meer gezegd te krijgen. Je krijgt dus bewegende beelden maar die leiden af, en AB-testen met & zonder carrousels hebben uitgewezen dat carrousels zorgen voor minder kliks en omzet. Op deze website bewegen maar liefst 3 elementen. 2 foto-carrousels en dan nog eens een banner er werkt voor gebruiker echt irritant en die krijgt daardoor heus niet meer info te zien. Je moet nu eenmaal prioriteiten stellen op je homepagina en daar plaatsen waar mensen écht naar op zoek zijn, en andere content onderbrengen na doorkliks of op subpagina’s.



Tool-tip #1 om je site te optimaliseren
Google Analytics

Presentator
Presentatienotities
Om te ontdekken welke informatie men het meest checkt op je website kan je gebruik maken van analytics tools zoals google analytics en bvb. gaan kijken naar ‘site-inhoud’ om te ontdekken wat men het frequentst bezoekt, maar je kan veel verder gaan uiteraard, welke zijn de uitstap-pagina’s, uit welke regio’s komen de meeste van je bezoekers, enzovoort. Allemaal waardevolle info die je zowel kunt gebruiken om je site te verbeteren of voor marketingdoeleinden.



Tool-tip #2 om je site te optimaliseren

Presentator
Presentatienotities
Hotjar is een tool die je 2 weken gratis kunt uitproberen en die je heatmap resultaten geeft op je website zodat je visueel kunt ontdekken hoe mensen je website scannen/bekijken.



Tool-tip #3 om je site te optimaliseren

Presentator
Presentatienotities
Met woorank kan je jouw site laten analyseren en krijg je SEO en andere digitale marketing-tips.



Tool-tip #3 om je site te optimaliseren

Presentator
Presentatienotities
Hierbij al enkele zaken die je te zien krijgt na een scan van Stefcars, maar je krijgt echt nog veel meer. Naast SEO tips bvb. ook inzicht in je bezoekers, hoe mobielvriendelijk en hoe gebruiksvriendelijk is je site,  hoe doe je het op social media vlak, zijn er externe links naar je site, enz. Heel wat nuttige info om je website developer wat beter zijn best te laten doen ;-)



Tool-tip #4 om je site te optimaliseren

Presentator
Presentatienotities
Vraag het gewoon. Voor onze webshop doe ik bvb. jaarlijks een survey naar bestaande klanten om te ontdekken hoe we zowel onze webshop als onze services kunnen verbeteren.Mensen appreciëren dit, en het laat je toe je website te optimaliseren.



Design je site voor “jouw publiek”

Presentator
Presentatienotities
Denk heel goed na over wie je wilt bereiken en baseer daar je site op zowel op vlak van design als tekst.



Design je site voor “jouw publiek”

❤

Presentator
Presentatienotities
Hotel BLOOM is een heel trendy hotel, en in elke kamer heb je een handgeschilderde fresco van Europese artiest waaruit je kunt kiezen. Zij mikken dus grotendeels op hipsters zoals mijn vriend Michael hier en site mag dan ook wat slicker zijn, weinig tekst en veel visuals …terwijl…



Design je site voor “jouw publiek”

❤

Presentator
Presentatienotities
…de verwachtingen en publiek voor een vakantiestudio aan zee mogelijks helemaal anders zijn, en mensen juist meer tekst willen en het allemaal niet megamodern hoeft te zijn voor het doelpubliek.Wij mikken bvb. vooral op lange verblijven en dan kom je automatisch bij een wat oudere doelgroep terecht met andere verwachtingen. Daarbij moet ik op de homepage niet afkomen met een hamburger-menu. 



Taalversies

Presentator
Presentatienotities
Wil je ook klanten bereiken buiten Vlaanderen dan is het een must om je website minstens ook in het FR aan te bieden. 



Sociale media

Presentator
Presentatienotities
Wanneer je sociale media links toevoegt op je website zorg dan ook dat je regelmatig post op je social media kanalen. Hier dateert laatste post van 2014 en komt niet goed over.�Ook sociale media kunnen positieve invloed hebben op je zoekmachine ranking, maar dan moet je er wel werk van maken. Zorg ook dat mensen weten wat ze mogen verwachten van je sociale media kanalen:�ga je hier vragen beantwoorden (zo ja wanneer & vooral wanneer niet), misschien ga je hier wel je last-minutes delen, enz. 



Presentator
Presentatienotities
Check regelmatig de websites van je concurrenten want misschien ga je daar wel goede ideeën terugvinden, maar kijk ook verder naar andere sectoren en hou bij wat je zelf goed apprecieert bij websites en dergelijke.Hierbij alvast mijn favoriete voorbeelden.



Inspiratie
(Proactieve) Chat

Presentator
Presentatienotities
Een proactieve chat is iets wat ik bij The Hotel Brussels geïmplementeerd heb, en dat daar er voor gezorgd heeft dat ze meer verkopen => het werkt als volgt iemand zit een tijdje op je site, en dan kan je automatisch een chatbox laten openen�



Inspiratie
(Proactieve) Chat

Presentator
Presentatienotities
en krijgen ze proactief de vraag voorgeschoteld of ze hulp nodig hebben…



Inspiratie
(Proactieve) Chat

Presentator
Presentatienotities
…pas als ze effectief iets typen dan krijgt een medewerker van The Hotel een berichtje en kan deze antwoorden. 



Inspiratie
(Proactieve) Chat

Presentator
Presentatienotities
Wanneer er niemand is om te chatten dan verandert het in een help-functie ipv chat-functie zodat je via een formulier het team kunt mailen. 



Inspiratie

Maak gebruik van Frequently Asked Questions om je website te verbeteren

Presentator
Presentatienotities
Bij The Hotel heb ik eerst zelf gedurende een paar weken gechat, en zo bvb. een lijstje bijgehouden van vragen die telkens terugkwamen => op die manier kon de website ook aangepast worden, want als men vaak dezelfde vragen stelt is dit een signaal dat er mogelijks belangrijke info op de website ontbreekt. Vervolgens heb ik het team betrokken bij de chat en zijn we met meer mensen beginnen chatten, waarbij ze in het begin zeer nauw werden opgevolgd, chats werden nagelezen en ze kregen regelmatig een mailtje met tips om in de toekomst nog beter te chatten.Nu je bekomt ook frequently asked questions via de telefoon of via e-mail, hou ook die bij in een lijstje want kan is groot dat mensen al eerst research hebben gedaan op je site voor ze je hebben opgebeld of een e-mail hebben gestuurd.



Inspiratie

Pop-Out

Presentator
Presentatienotities
Toon een pop-up wanneer mensen op het kruisje gaan klikken om je site te sluiten om hun e-mailadres te capteren voor bvb. je nieuwsbrief.



Inspiratie

Wat zijn jouw USP’s?

Presentator
Presentatienotities
Waarom boek ik mijn busreis bij jou en niet bij je concurrent, wat maakt jou anders dan de rest. Ook dat wil ik terugvinden op je website!



Inspiratie

Genereer meer traffic via een blog

Presentator
Presentatienotities
Een blog geïntegreerd binnen je website kan je meer traffic naar je website bezorgen. Crowne Plaza Antwerpen deelt via de blogs bvb. veel tips over wat je kunt doen in Antwerpen.Stel in dit geval een toerist zoekt op Google naar “Shopping Antwerp” dan kan het zijn dat deze blogpost in de Google zoekresultaten verschijnt en men doorklikt en zo op de site van Crowne Plaza Antwerpen terecht komt. Onderaan het artikel kan Crowne Plaza Antwerpen dan bvb. een call-to-action voorzien die verwijst naar een speciaal Shopping Package dat zij aanbieden.



Inspiratie

Genereer meer traffic via een nieuwsbrief

Presentator
Presentatienotities
Probeer nieuwsbrief abonnees te verzamelen via je website en je social media kanalen en bezorg hen updates en bvb. exclusieve kortingen via e-mail. �Overdrijf hier wel niet mee en ga niet spammen want dan gaan mensen zich snel uitschrijven.



Inspiratie

Maak bepaalde content deelbaar

Presentator
Presentatienotities
Bepaalde content zoals aanbiedingen willen mensen nogal wel eens delen met elkaar, dus zorg er voor dat dit makkelijk kan via zowel e-mail als sociale media door een share button.



Vragen staat vrij ;-)

Presentator
Presentatienotities
�



Get in touch!
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