
{Vind Het Beter Online}

Google Analytics
Geen SEA actie is compleet zonder Google Analytics. Deze 
handige tool houdt u op de  hoogte van al het verkeer in 
en rondom uw site; waar men vandaan komt, wanneer de 
grootste bezoekersaantallen arriveren, en waar hun inte-
resse voornamelijk ligt.

HetKanBeterOnline.nl maakt voor u een nieuw G.A. account 
en plaatst de code op uw website. Ook kan een koppeling 
worden gemaakt met uw Google Webmastertools en/of 
Google Adwords account. U kunt meteen de resultaten van 
onze SEA actie zien!

• Duidelijkheid over wie, waar en wanneer!

Zoekwoordenonderzoek
Voordat we focussen op het plaatsen van advertenties 
kijken we eerst hoe ver we komen met SEO. Door het nader 
bekijken van uw site’s zoektermen kunnen we optimaal 
gebruik maken van Google, en uw site hoger in de Google 
lijst krijgen.

HetKanBeterOnline.nl levert alle relevante plugins, een 
compleet overzicht van alle gerelateerde zoektermen die 
men gebruikt, (denk hier aan synoniemen, verwante termen, 
volledige zinnen, etcetera), het (her)schrijven van content, en 
meer.

• ✓ Zie het SEO document voor meer informatie!

Campagne Management & 
Landings Paginas
Samen met u stellen we een plan op voor uw advertising 
campagne. Ook verzorgen wij uw Landings Paginas voor 
een goede doorflow van bezoekers die via advertenties uw 
site op komen.

HetKanBeterOnline.nl heeft een grote hoeveelheid aan erva-
ring met het maken van succesvolle advertentiecampagnes. 
Met u gaan wij rond de tafel zitten om te bepalen wat voor 
advertentiecampagne het meest geschikt is voor u, en uw 
product of service.

• ✓ Mooie en professionele Landings Pagina’s!
• ✓ Adviezen omtrent look and feel advertenties!

Facebook Advertising
Niet alleen Google is een goed platform om op te adverte-
ren. Facebook heeft miljoenen gebruikers, en met de unieke 
manier waarop zij zich door hun facebook voortbewegen, is 
Facebook advertising een kunst op zich! 

HetKanBeterOnline.nl staat u ook hier bij ten dienst. Face-
book heeft per dag meer dan 5 miljoen nederlandse bezoe-
kers-- en wereldwijd 600 miljoen!

• ✓ Bereik een extra groot publiek!

Persoonlijk Advies
Met zoveel mogelijkheden en lijntjes die u uitgooit, is het 
handig om terug te kunnen vallen op iemand die voor u de 
boel overzichtelijk houdt!

HetKanBeterOnline.nl is die iemand! Wij houden de resulta-
ten goed overzichtelijk bij en adviseren u over de volgende 
stappen die wij met u gaan ondernemen.

• ✓ Persoonlijk advies op maat!

{Extra Advertentiegoed}

Uw investering is onze investering!
In de eerste maand verdubbelen we het advertentietegoed (tot max . 150euro)!

	  

Onder Search Engine Advertising (SEA) wordt het tegen 
betaling plaatsen van advertenties boven en naast de 
natuurlijke zoekresultaten verstaan. De advertentie wordt 
vertoond als een zoekmachinegebruiker een aan de 

advertentie gekoppeld woord of woordgroep intypt. U betaalt 
alleen voor de zoekmachinegebruikers die op één van uw ad-
vertenties klikken. Deze advertenties verwijzen dan direct naar 
uw webpagina.

{SEA}


