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Meer 
websitebezoekers met
Online Marketing
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01.
INFRAROODEXPERT

infraroodexpert is een leverancier van infraroodpanelen die zich zowel op
de b2b als b2c markt richt voor infraroodverwarming op maat. door het
wegvallen van de bouwbeurzen in 2020 en het voorjaar van 2021 zou de
verwarmingsexpert meer dan 200 leads mislopen. 

er werd gekozen om het vrijgekomen beursbudget te investeren in online
reclamecampagnes om dit verlies te compenseren.

Het doel werd niet bereikt…maar verdrievoudigt! door een gerichte
multiplatform aanpak op google ads, bing ads en facebook ads verdubbelde
het aantal websitebezoekers op 3 maanden tijd. hieruit kwamen bijna 600
leads/contactnames voort. bovendien waren deze van betere kwaliteit in
vergelijking met de klassieke beursleads.
13.989
 websitebezoekers (verdubbeling)592 we
bsiteleads / contactnames via de websitewebsit

+ 592 contactnames 
+ 13.989 Websitebezoekers 



Met 35 jaar ervaring is Goodwill een gevestigde waarde in de
decoratiesector, getuige hiervan is de 1200 m² grote showroom
met zijn uitgebreide en gevarieerde selectie decoraties en
accessoires voor Kerst en andere feestelijke gelegenheden.Het
design team zorgt voor een constante vernieuwing van
kwaliteitsvolle producten die bruisen van de fantasie en
originaliteit en die geschikt zijn voor elk interieur, traditioneel
maar met een eigentijdse touch.

Vraag: nog niet heel gekend in Frankrijk en Duitsland

Resultaten (op 2 maand tijd): 
Een zesvoud van het aantal Duitse websitebezoekers
Een viervoud van het aantal Franse websitebezoekers
56 Duitse klantaanvragen
45 Franse klantaanvragen

02.
GOODWILL M&G

+ 7.962 Websitebezoeken
+ 101 Klantaanvragen
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03.
CUBE LOCKERS

Cube Lockers is gespecialiseerd in lockers en
opbergkasten voor alle sectoren (B2B)

Vraag: meer leads

Resultaat: 
+2760 websitebezoeken (meer dan een verdubbeling)
+ 50 contactaanvragen

+ 50 contactaanvragen 
+ 2.760 Websitebezoeken 



Benieuwd hoe jij meer
websitebezoekers kunt
behalen dankzij
Online Marketing?

www.kingsberry.be/online-afspraak

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

