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Hulp nodig bij het opstellen van een social media-aanpak, organisch of betaald, of op zoek
naar een specialist op het gebied van SEA? Wij helpen je graag, zowel strategisch als
operationeel.
Middels PR krijgen we jouw organisatie in de publiciteit. Om jouw mediagenieke boodschap
te versterken koppelt Marcommit deze 'earned media' aan 'paid media'. Aangezien we alles
in huis kunnen bieden zorgen we dat het geheel goed op elkaar is afgestemd. Jouw
boodschap wordt via verschillende digitale kanalen verspreid onder een gerichte
doelgroep.
Onze specialisten op het gebied van digital houden zich dagelijks bezig met het uitdenken
en uitvoeren van online marketingcampagnes gericht op B2B binnen de IT-, tech- en HRbranche. Wil jij jouw product of dienst onder de aandacht brengen op een creatieve manier?
Wij helpen je graag!
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Onze diensten:

Social Media organisch:
Het gebruik van social media groeit steeds meer. Ook binnen de B2Bindustrie wordt hier gretig gebruik van gemaakt. Toch is het moeilijk voor
veel marketingprofessionals om de juiste strategie te vinden voor hun social
media. Waar moet je beginnen? Welke content moet je plaatsen? Hoe kom je
aan volgers? En hoe vaak en op welke tijdsstip ga je posten?

Als PR- en contentmarketingbureau weten wij precies wat er speelt in het
werkveld van IT, tech en HR. Wij leveren de teksten en/ of afbeeldingen aan
en zorgen voor meer engagement op de feed van jouw platformen. Middels
een overzichtelijke contentkalender blijf jij op de hoogte van de planning en
geef jij akkoord op de creatieve content. Overal in jouw organisatie zien wij
potentiële verhalen die het vertellen waard zijn. Wij zorgen ervoor dat de
(potentiële) klanten jouw organisatie zien als expert in jullie vakgebied, dat
de medewerkers betrokken blijven bij de organisatie en deze aantrekkelijk
wordt neergezet voor nieuwe medewerkers.

Social Media advertising:
Binnen B2B-marketing is social advertising haast niet meer weg te denken.
Dit is namelijk dé manier om jouw specifieke boodschap bij een gerichte
doelgroep te brengen buiten jouw volgers. Er zijn verschillende social
platformen die zich richten op B2B-organisaties, maar LinkedIn is hét
platform hiervoor. Zo'n 5 miljoen mensen van werkend Nederland zijn te
vinden op dit platform. Zo weet je zeker dat jouw doelgroep hier kunt
bereiken.

Of je nou je klantrelaties wilt versterken, een salesfunnel wilt bouwen voor
leadgeneratie, op zoek bent naar nieuwe collega's of een event wilt
promoten, het kan allemaal. Daarnaast kunnen we jouw bestaande
bedrijfsupdates een boost geven en jouw organisatie verder op de kaart
zetten als dé expert op het gebied van IT,tech of HR.

Onze diensten:
Hoe gaat het in zijn werk? Aan de hand van de juiste briefing stellen
wij een plan voor je op. In dit plan bepalen we de doelstellingen en
brengen wij het rendement in kaart, zodat je precies weet wat jouw
investering waard is. Daarnaast formuleren we jouw boodschap op een
pakkende manier en voeren wij een doelgroepanalyse uit om jouw doelgroep
inzichtelijk te maken. Wij nemen de gehele set up voor je uit handen en
monitoren en optimaliseren de campagne continu. Middels tussentijdse
rapportages of mailupdates houden we je op de hoogte hoe de campagne
loopt. Aan het einde van de campagne blikken we in een eindevaluatie
samen terug op de van tevoren vastgestelde doelstellingen en ontvang je
een uitgebreide rapportage.
Google advertising:
Via de grootste zoekmachine ter wereld zorgen wij ervoor dat jouw website
goed te vinden is. Middels Google Search Ads maken wij het mogelijk dat
jouw organisatie zichtbaar is op het moment dat er actief gezocht wordt naar
jouw producten of diensten. Wil jij mensen prikkelen terwijl zij online aan het
surfen zijn? Dan maken wij gebruik van het display netwerk.

Door middel van een zoekwoordenanalyse stellen we de relevante keywords
vast voor jouw organisatie. Door onze uitgebreide ervaring binnen de IT,
tech en HR-sector weten wij precies welke pijlers van belang zijn hierin mee
te nemen. We zetten de campagne voor je op, targeten de relevante
doelgroep en bouwen een rapportage dashboard zodat je altijd up-to date
bent van de resultaten met real-time data.
Daarnaast helpen onze ervaren IT, tech en HR-contentspecialisten jou graag
om van jouw landingspagina een SEO landingspagina te maken die ook nog
eens conversieproof is.
Meer weten over onze digitale activiteiten? Let’s have a chat!

Tips & Tricks
Vergroot je bereik met
advertising: met een
paar honderd euro
adbudget kun je al
duizenden mensen uit
jouw doelgroep
bereiken

Zorg dat je content goed
aansluit bij de
doelgroep en deze
regelmatig ververst om
een wear out effect
tegen te gaan.

Continu
advertentiecampagnes
optimaliseren zorgt
voor het beste resultaat

Jouw specifieke
doelgroep is online te
vinden d.m.v. de vele
targeting opties

Online adverteren is
makkelijk meetbaar:
duidelijke ROI

Degene met de grootste
portemonnee staat niet
altijd bovenaan in Google.
Dit hangt ook af van de
kwaliteit van de
advertenties.

Contact:
Wil je brainstormen over wat wij voor
jouw organisatie kunnen betekenen?
Mail ons dan via digital@marcommit.nl.
Telefonisch kun je ons bereiken op:
035 582 2730.
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