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Behaalde
resultaten met
Online Marketing
Ontzorging
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01.
THUISVERPLEGING
ANTWERPEN

Warme en professionele zorg aan huis kan een wereld van verschil
betekenen voor wie herstelt van een ziekte of operatie. Daarvan
bekomen we liefst thuis, in onze vertrouwde omgeving.
Thuisverpleging Antwerpen maakt dat mogelijk en voorkomt zo een
verlengd verblijf in het ziekenhuis.

Vraag: meer leads voor thuisverpleging 
+ meer sollicitanten voor de functie thuisverpleegkundige

Gebruik van Lead Formulieren op facebook + Google Ads 

Resultaten sinds december: 
+2.528 websitebezoekers (meer dan een verdubbeling)
+157 leads
20 sollicitanten

+ 2.528 websitebezoekers
+ 157 leads

+20 sollicitanten



Bij Infraroodexpert voorzien ze zowel B2B als B2C partijen
van infraroodverwarming op maat. (al +6 jaar klant)

Bouwbeurzen weggevallen door corona normaal => 200
leads. Er werd gevraagd om beursbudget in te zetten om
deze misgelopen leads digitaal te halen

Gebruik van Lead Formulieren op facebook + Google Ads &
Bing Ads

leads campagne Q4 (op 3 maanden tijd) =>
13.989 websitebezoeken (verdubbeling)
592 websiteleads / contactnames via de website
420 ingevulde lead formulieren op Facebook

02.
INFRAROODEXPERT

+ 13.989 Websitebezoekers 
+ 1012 leads

WWW.K I NG SB ERRY . B E



WWW.K I NG SB ERRY . B E

03.
LINEA RAFFAELLI

Linea Ra�aelli is een modemerk en familiebedrijf
opgericht in 1952.
Onze 8 verschillende lijnen worden verkocht in meer
dan 20 landen, in meer dan 600 zorgvuldig uitgekozen
winkels. (al +3 jaar klant bij ons)

Vraag: meer leads voor kidscollectie (communie
lentefeest 2021)

Gebruikt: Google Ads + Facebook Ads

Resultaat (1 maand tijd): 
+1.235 websitebezoekers
+ 207 websiteleads
+ 228 ingevulde lead formulieren (catalogusdistributie)

+ 1.235 websitebezoekers
+ 435 leads



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...

Vraag: nog niet heel gekend in Frankrijk Duitsland & Verenigd
koninkrijk + nieuwe collectie 2021 promoten

Gebruikt: Google Ads, Facebook Ads, Linkedin Ads & Bing ads

Resultaten (op 4 maand tijd): 
Een verdubbeling van het aantal UK websitebezoekers
Een zesvoud van het aantal Duitse websitebezoekers
Een viervoud van het aantal Franse websitebezoekers
73 Duitse klantaanvragen
65 Franse klantaanvragen
31 UK klantaanvragen

04.
GOODWILL M&G

+ 10.991 Websitebezoekers
+ 169 Klantaanvragen
+ 87 Catalogusdownloads
+ 454 leads via Lead Formulier
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05.
CUBE LOCKERS

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

Vraag: meer leads

Resultaat: 
+2760 websitebezoeken
+ 50 contactaanvragen

+ 2.760 Websitebezoeken
+ 50 contactaanvragen



Benieuwd hoe jij meer leads kunt
binnenhalen dankzij 
Online Marketing Ontzorging?

www.kingsberry.be/online-afspraak

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

