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01.
VERHOOG JE
VINDBAARHEID

Dagelijks gebruiken miljoenen mensen Google om te zoeken
naar producten of diensten. Met Google Ads zorg je ervoor dat deze
mensen jouw website, bedrijf of product kunnen vinden.
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01. VERHOOG JE VINDBAARHEID

Online marketing stelt je in staat om
internetgebruikers op het juiste
moment aanspreken met een
boodschap die persoonlijk én relevant
is. Met gerichte reclame, op maat van
je doelgroep, verhoog je drastisch de
kansen op conversie.

Google heeft een grote impact op het
zoekgedrag van online kopers. En dat
gaat verder dan Google Zoeken.

Ook Google Nieuws, YouTube, Gmail en
zelfs Google Maps spelen een rol in het
koopgedrag van internetgebruikers.

Want zelfs als ze niet online shoppen,
doen mensen eerst online onderzoek naar
producten en diensten voor ze zich
verplaatsen voor een aankoop.

Vorig jaar werd 88% van
de kerstaankopen eerst online opgezocht. 
En die populariteit beperkt zich niet tot de
eindejaarsperiode. Heel het jaar
door zoeken, vergelijken en shoppen
Belgen bijna uitsluitend op Google. 

van kopers wekelijks Google-
producten (Zoeken, Maps,
YouTube) bij het winkelen

75%
Wereldwijd gebruikt

Dit e-book toont hoe jij op elk
contactpunt van jouw klant
aanwezig kan zijn. Het helpt je om
zijn/haar aankopen te sturen en
uiteindelijk zelf betere verkoopcijfers
boeken.

Dagelijks zoeken miljoenen mensen
online naar relevante informatie en
producten. Deze kopers hebben
gemiddeld 140 online
contactpunten die bepalen en
beïnvloeden wat en waar ze kopen 



Shoppers willen de garantie dat hun aankoop bij hen en
hun levensstijl past vóór ze kiezen voor een merk.
Zichtbaar zijn in de zoekresultaten is dus één ding, maar
aantrekkelijk en informatief advertentiemateriaal is ook
uiterst belangrijk. Met videomateriaal een stra�e teksten
bouw je bekendheid op en zorg je dat jouw merk opvalt
in het ruime online aanbod.
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02.
BOOST JE MERK ONLINE

Een sterke advertentie blijft de fundering van een
succesvolle online campagne.

van consumenten gebruikt google om nieuwe
merken te ontdekken voor ze iets aankopen.

51%
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BRENG JE MERK TOT
LEVEN MET VIDEO

In veel gevallen heb je slechts
milliseconden om de aandacht
van een online shopper te
trekken. Daarom zijn video-
advertenties zo e�ectief. 

70% van de online kijkers zegt dat
ze nieuwe merken hebben leren
kennen via YouTube. En zelfs 90%
van CEO's zegt dat ze liever een
video bekijken dan een tekst lezen.
B2C of B2B: internetgebruikers
houden van video. 

Slimme targeting laat je bovendien
toe om die video advertenties
precies naar jouw doelgroep te
richten. Het resultaat? Meer
merkbekendheid en meer
interactie met jouw potentiële
klanten!

02. WERK AAN JE MERK

WORD HET ANTWOORD
WAAR ZE NAAR
ZOEKEN

Responsieve zoekadvertenties
helpen je om in te spelen op de
vragen van je doelgroep. 

Je creëert verschillende
advertentiecomponenten zoals
titels, beschrijvingen, extensies,
links etc.  Vervolgens stel je een
brede waaier aan zoektermen in
waarop je gevonden wilt worden.

Wanneer jouw doelgroep een
bepaald woord zoekt stelt Google
automatisch een advertentie
samen. De advertentievariant die de
meeste clicks krijgt wordt vaker
vertoond. 63%

van Belgische shoppers bekeken eerst video's
over hun kerstaankopen via YouTube



MERKIMPACTVERTONINGEN

METEN IS WETEN

BEREIK &
FREQUENTIE

Dit is het aantal potentiële klanten dat
jouw advertentie heeft gezien. Wil je
jouw advertentie aan zoveel mogelijk
mensen in je doelgroep tonen? Dan 

kan je jouw advertentiebudget
speci�ek op dit doel instellen. De ideale

strategie voor je merkbekendheid.

Bij video- en displaycampagnes krijg je
info over hoeveel mensen je advertenties
hebben bereikt maar ook het gemiddeld

aantal keren dat een bezoeker je
advertentie heeft gezien. Herhaaldelijke
vertoningen verhogen namelijk de kans

op interactie met je merk.

Met merkimpact-enquêtes geef je
gebruikers de kans om commentaar te
geven op je content. Zo heb je meteen
feedback op je merk, je product of de
advertentie die je voor je doelgroep

hebt opgesteld.

Wil je jouw merk of product bekender maken bij een grote doelgroep? Dan kan je een Google Ads campagne instellen
met merkbekendheid en bereik als doelen. Vervolgens kan je aan de hand van enkele parameters het exacte succes van jouw campagne

meten:

02. WERK AAN JE MERK
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Video is nog steeds de beste manier
om content aan te bieden terwijl je
een merk promoot. Stimuleer leads
en conversies met duidelijke call-to-
actions, kopteksten en een
eindscherm in je video-
advertenties. Aantrekkelijke,
activerende beelden en videos
vormen de fundering voor een
e�ectieve online
campagne. Optimaliseer de
video's voor je eigen doelgroep en
marketingdoelen dankzij Slim
bieden.

03.
VIND NIEUWE KLANTEN

van de consumenten
gebruikt Google voor

ze iets aankopen

47%
LAAT ZE ONTDEKKEN VOOR JE OVERTUIGT

Meer en meer kopers gaan over tot
een aankoop nadat ze een bepaald
product hebben ontdekt op hun
Google feed. Met uitgebreide
targeting opties in een publiek van
2,6 miljard consumenten geeft deze
Google tool heel wat mogelijkheden
om je doelgroep te bereiken. 
Met Discovery-advertenties
stimuleer je  shoppers tot
aankopen via feeds op populaire
apps als YouTube, Discover en
Gmail.

Eén contactpunt maakt nog geen
klant. Gelukkig kan je met Google
steeds opnieuw interactie maken
met mensen die reeds op jouw
advertenties hebben geklikt.
Dit heet in vaktaal remarketing of
retargeting.
Door slimme lijsten aan te leggen
van consumenten die bepaalde
pagina's op je website hebben
bezocht kan je makkelijk mensen
met een koopintentie bereiken en
overtuigen met kwalitatieve content
op maat.

Actiegerichte video's Remarketing is kingWerk met feeds
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Als je nieuwe klanten met koopintentie wilt bereiken, kan je display-, zoek- en
videocampagnes instellen op doelgroepen die op zoek zijn naar producten
zoals de jouwe:

03. VIND NIEUWE KLANTEN

- Gebruik in-market-doelgroepen om advertenties te tonen aan mensen die wel
hebben gezocht naar producten en services zoals die van jou, maar nog geen
interactie hebben gehad met je bedrijf.

- Met vergelijkbare doelgroepen bereik je nieuwe klanten die qua interesses
vergelijkbaar zijn met de mensen in jouw doelgroeplijsten.

- De statistieken van doelgroepen bieden waardevolle inzichten in de mensen in je
remarketinglijsten, waardoor je makkelijker nieuwe klanten vindt.

- Het rapport Doelgroep in Google Analytics geeft een gedetailleerd beeld van wie
jouw website heeft bezocht, inclusief hun interesses en gedrag.

- Met Market Finder boort je bedrijf nieuwe markten aan om wereldwijd te kunnen
verkopen.

BEREIK IN-MARKET
KOPERS
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04.
STIMULEER
DE VERKOOP
Zet je productfeed in om kopers te laten kennismaken
met jouw producten, zowel online als o�ine. 

van de Belgische shoppers gebruikte
in de kerstperiode meer dan 3 kanalen
voor hun kerstinkopen.81%

Consumenten leven en winkelen tegenwoordig in een wereld
vol kanalen. Juist daarom is een omnichannel strategie zo
belangrijk. Shoppers die via 5 of meer kanalen winkelen,
blijken bovendien meer te spenderen én meer aan te kopen
dan mensen die het bij 1 of 2 kanalen houden. Jouw
aanwezigheid op meerdere kanalen zorgt er dus voor dat je
vaker gevonden wordt, resulterend in meer leads en verkopen.
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Wanneer kopers op Google in contact
komen met jouw merk, moet dat
contact vlot en vlekkeloos verlopen. 
Belangrijk daarbij is dat online
shoppers in een oogwenk jouw
beschikbare online en o�ine
assortiment kunnen bekijken. Zorg je
er bovendien voor dat ze makkelijk op
verschillende apparaten en in enkele
klikken een aankoop kunnen doen, dan
stijgen je verkoopkansen exponentieel.

Probleemloos winkelen leidt tot maximale 
verkoop onder omnichannel kopers. 

Promoot uw producten via slimme
Shoppingcampagnes voor automatisch
bieden en advertentieplaatsing.
Adverteerders zien gemiddeld een
toename in de conversiewaarde van
meer dan 30% als ze slimme Shopping-
campagnes gebruiken.17 Shopping-
advertenties gebruiken   
productgegevens in plaats van
zoekwoorden. Ze promoten uw online
voorraad, genereren meer verkeer naar
uw website en leiden tot
geschiktere leads.

van de smartphonegebruikers zal
sneller iets kopen van een bedrijf
met een mobiele site of app die een
snelle aankoop mogelijk maakt

76% In dit e-book leren we je hoe je op
elk contactpunt van jouw klant
aanwezig kan zijn. Zo kan je hun
aankoop sturen en uiteindelijk zelf
betere verkoopcijfers boeken.

MAAK HET JE
KLANTEN MAKKELIJK



Vorig jaar werd rondom de
feestdagen een recordomzet
gemeten. Wereldwijd was de
digitale opbrengst $ 723 miljard, 8%
meer dan het jaar ervoor. 
Zelfs in winkels speelden de digital
mogelijkheden een grote rol. 

PROMOTIEPERIODES
MAXIMALISEREN

In het weekend van Black Friday en
Cyber Monday van 2019 had Google
het hoogste aantal kopers per dag
ooit. 84% van de Belgische shoppers
gebruikte gemiddeld elke 2 dagen
Google-diensten (Zoeken, YouTube
of Maps) voor hun kerstaankopen.

van kerstshoppers
gebruikte een
smartphone om
informatie te zoeken
terwijl ze in de
winkel waren

37%
van de Belgische
kerstaankopen in
2019 gebeurden
volledig online en
53% in een fysieke
winkel 

47%
van de fysieke
aankopen in een
winkel werden van
tevoren online
opgezocht door
kerstshoppers

88%
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Benieuwd hoe jij meer
kan verkopen dankzij
Google?

www.kingsberry.be/online-afspraak

https://kingsberry.be/online-afspraak/

