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Het internet.  

Ook uw zaak! 
Kristien Segers - Google 

Tongeren - 31/05/2015 



The next 5 billion of connected 
consumers 

LOON 

LENS 
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WING 
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Add picture of japanner eating pralines 

http://translate.google.com/globalmarketfinder 
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ONGELIMITEERDE KEUZE 
iedere content, ieder moment, ieder scherm 
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“Als ik informatie nodig heb, is het Internet 

de eerste plek waar ik zoek” - zegt 79% 
van de internet gebruikers  

 

Waarom is de lucht blauw? 

Source: TNS 2014 Belgium data 



 
 
 

          20% 
stijging van het  

aandeel mobile in 
alle online sessies 

in het afgelopen jaar 

 
 
 

          29% 
stijging in het aantal 

mobile conversies over 
het afgelopen jaar 

 
 
 

          18% 
daling van de  

tijd besteed per 
bezoek op het web 

in het afgelopen jaar 

Source: internal Google data August 2015 



DE GROOTSTE KANSEN 

ZIJN TEGENWOORDIG IN  

DE KLEINSTE 

MOMENTEN 



Op zoek naar 

cadeau voor de  

verjaardag van 

mijn vrouw deze 

week 

11:15pm 

In de bus,  

zoeken naar 

dichtsbijzijnde 

slager 

8:42am 

Check in welke 

bioscoop James 

Bond vanavond 

draait 

2:59pm 

Bij bus stop, 

luisteren naar 

nieuwe music 

playlist  

8:30am 

Op kantoor, op 

zoek naar een 

leuk restaurant 

11:36am 

Bij de bus, check 

email voor 

uitverkoop 

5:29pm 

Bekijk nieuwe 

recepten op 

FoodTube 

7:15pm 

Wakker worden  

en het weer 

checken 

6:50am 

Tijdens lunch, 

speel Scrabble 

terwijl in de rij 

staat 

1:33pm 

Gebruik maps 

om de weg naar 

Colonel Brussels 

te vinden 

1:13pm 150X 
per day 

Kleiner Perkins Caufield Byers, May 2013 
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http://youtube.com/v/OPeD5QsqfoQ


IS UW  

BEDRIJF 

ZICHTBAAR ONLINE? 



LOKALE CASES in de REISSECTOR 



Wees persoonlijk 

Maak reclame voor 

uw bedrijf 

Wees aanwezig 

WELKE  STAPPEN? 



Stap #1 - Wees aanwezig  

 
Bedrijfsgegevens 

 

 

 

 

 
Contact 

Adres 

Afbeeldingen 

Reviews 

 



Google Mijn Bedrijf 

“Google Mijn Bedrijf  is een 

snelle en makkelijke manier 

voor bedrijven en organisaties 

om hun online aanwezigheid 

te beheren met Google” 

Start nu op: 

www.google.be/business 

         HOE? 

Stap #1 - Wees aanwezig 



Stap #1 - Wees aanwezig 

 

 

 

 
Hoge kwaliteit fotografie via Google Business View 

 

Ga naar: 

www.google.com/map

s/streetview/trusted/ 



Stap #2 - Wees persoonlijk 

Reageer op feedback van klanten 

 



Step #3 - Maak reclame voor uw 

bedrijf 
“Wat te doen in Limburg”  

Voorbije jaar +/- 90000 x gezocht 

“Hotel in Tongeren”  

Voorbije jaar +/- 40000 x gezocht 
“Leren duiken Limburg”  

Voorbije jaar +/- 600 x gezocht  



Step #3 - Maak reclame voor uw 

bedrijf 

 

 

 

 
Inspireer uw consument met video content 

 

 

 

Targeting: 
Op locatie  

op zoekwoorden 

Op interesse 

 



Step #3 - Maak reclame voor uw 

bedrijf 

 

 

 

 
Maak 360° video voor een betere beleving 



           

HOE? 

Bereik uw doelgroep met behulp van Google AdWords 

Start nu op: 

www.google.be/adwords 



Step #3 - Maak reclame voor uw 

bedrijf 
Meet de impact van uw activiteiten 

 
Heeft u de juiste data en criteria 

geselecteerd? 

Zitten uw marketing data en business 

doelen op 1 lijn? 

Heeft u de juiste tools om alles te 

meten?  



Step #3 - Maak reclame voor uw 

bedrijf 
Meet de impact van uw activiteiten 

 

Audience 
Wie bereik je? 

Traffic Sources 
Waar komen ze vandaan? 

Content 
Wat doen ze? 

Conversions 
Welke acties 

ondernemen ze? 

Locatie 

Toestel 

Nieuw/terugkerend 

Taal 

Leeftijd 

Geslacht 

 

Welke pagina’s 

bekijken ze? 

Hoe lang blijven 

ze? 

Waar verlaten ze 

de site? 

Welke kanalen 

leveren je het 

meeste verkeer op 

en hoe kwalitatief 

is dat verkeer? 

 

Online Aankoop 

Contactformulier 

Routebeschrijving 

Downloaden van 

prijslijst of brochure 

 

 



HOE BEGIN JE ERAAN? 



Uw bedrijf  

online 

Haal meer 

bezoekers naar  

uw website  
(betaalde media) 

Ken uw bedrijf  

en uw klanten 

Haal meer 

bezoekers naar  

uw website  
(niet-betaalde media) 

Geef jezelf of een 

collega op voor een 

vervolg training in 

samenwerking met 

Syntra, Unizo & lokale 

badged Google Partners 

 

Meer informatie en 

aanmelden via 

g.co/groeimotor 

Hasselt, 11 April 

 
 

Hasselt, 18 April 

 

 

 

Hasselt, 25 April 

 

 

 

Hasselt, 02 Mei 

 

 

Export 

Hasselt, 23 Mei 

 

 

 

Rapporteren 

Hasselt, 30 Mei 

 

 

 

Ontdek de gratis digitale lessen van Google  

en word een digitale expert 

Nieuwe lessen in Hasselt en Leuven starten na de 

zomervakantie. Check g.co/groeimotor vanaf eind juni 

Vergroot je eigen kennis en expertise 
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Verdiep uw kennis met ons 

online training platform 
● 23 onderwerpen 

● 89 video tutorials van 1 tot 3 minuten 

● Training op maat van uw behoeften 

● Quiz op het einde van elke module 

● Behaal uw certificaat 

27 

g.co/digitaalatelier 
Bepaal uw leertraject en begin uw training op 

Vergroot je eigen kennis en expertise 

http://g.co/digitaalatelier
http://g.co/digitaalatelier


Check:  

partners.google.com 

Of werk samen met een Google Partner 



NU is het juiste moment 



Consumenten zijn op zoek naar u!  


