Haal het maximale
resultaat uit jouw
onderneming.
WE KUNNEN JOU VOLLEDIG ONTZORGEN IN ONLINE
MARKETING OF ONZE EXPERTISE OP EEN SPECIFIEK
GEBIED INZETTEN.

Online succes
behalen met
Alona
Adverteren in Google (SEA)

Organische vindbaarheid (SEO)

Precies die mensen bereiken, waar, wanneer en

Mensen die op zoek zijn naar jouw dienst of

zoals jij wil? Doen we. Alona is ofﬁcieel Google Ads

product, die mag je gewoon niet laten lopen.

Certiﬁed Partner. Google Ads werkt snel, effectief

Daarom zorgen wij dat ze niet om je heen kunnen.

en de resultaten zijn direct meetbaar. Zit je al klaar

Ook als je niet adverteert in Google of op

voor je leads?

Facebook.

Social Media

Websites

Nog meer betrokkenheid bij en interactie met je

Je website is je etalage. Je eerste indruk. Je

doelgroep? Social Media lenen zich hier perfect

visitekaartje. Dé plek om je bezoeker in te pakken.

voor. Niet langer alleen een like van je beste vriend

Wij maken een top website met een mooi design.

en betrokken medewerker, maar echt impact

Een website die past bij jou, je bedrijf, je ideale

maken op je publiek.

klant en je boodschap. Turf jij de conversies?

Videomarketing

Online Strategie

Wist je dat de waarde van één minuut video ruim

Die losse ﬂodders brengen je nergens. Een heldere,

1.8 miljoen woorden is? Dit zegt genoeg over de

online strategie is onmisbaar als je je doelen wil

potentie van videomarketing voor jouw bedrijf.

bereiken. Het wereldwijde web is gevuld met

Video's zorgen voor verbluffende conversies zowel

concurrentie — zie daar nog maar eens op te

op websites als op Social Media.

vallen. Geen makkelijke uitdaging; wel eentje die
we graag aangaan. (En winnen.)

Best druk, op het internet.

Heerlijk zo'n bedrijf als Alona, daar

Miljoenen bedrijven, minstens zo

werken wij nou graag mee samen!

veel websites en nog veel meer

Duidelijke afspraken, super snelle

diensten en producten. Écht goed

follow-up, en vooral hun proactieve

je plek veroveren is zo makkelijk
nog niet. Daarom zijn wij er. Alona
ondersteunt jouw bedrijf met
goede online marketing.
Ben jij veel van je kostbare tijd kwijt aan
uitvogelen hoe Google Ads nou echt lekker
voor je werkt? En ben je het zat om veel tijd
te stoppen in posts op Facebook, terwijl je
bereik lager ligt dan ons kikkerlandje?
Heb je geen zin meer in bovenop de
resultaten zitten en dan ook nog zelf
bedenken hoe het beter moet?

Ja — daar is dan Alona. Jij besteedt
alles aan ons uit. En dan heb jij weer
lekker veel tijd voor je klanten.

houding in het continu verbeteren en
ﬁnetunen van onze campagnes gaf
ons al snel veel vertrouwen
-Jochem Manders www.ag5.com

Ondernemers helpen groeien. Dat is wat we
willen. Op een manier die je altijd bijblijft —
op een positieve manier. Dat je iemand
anders aantikt en zegt ‘als je ooit iets met
online marketing wil, dan moet je bij Alona
aankloppen’.
- Thijs van den haak, eigenaar

Dingen doen omdat ze zo horen.
Daar geloven wij niet in. We
geloven in anders dan anders.
In langdurige samenwerkingen.
In transparantie.
Want we snappen dat het soms eng is om geld uit
te geven aan een marketingbureau ‘en dan maar
te zien wat eruit komt’.

Daarom krijg jij heldere rapportages, betrekken
we je overal bij en behandelen we jouw
uitgegeven euro als onze eigen euro. Want we
willen net zo graag als jij dat die euro het
maximale oplevert.

Waarom klanten voor ons kiezen?
Dat kun je op je vingers natellen.
Online marketing is altijd in
beweging. Wij dus ook. Zien we een
nieuwe ontwikkeling?
Horen we iemand praten over een
optie die we nog niet kennen? We
slingeren meteen de computer aan
en zoeken het tot op de bodem uit.
Want wie weet voor welke klant dit
een goudmijn betekent.

Volledig betrokken of juist
volledig ontzorgd? Duidelijke
afspraken en deadlines.
En daar houden we ons aan.

Een prettige samenwerking is belangrijk.
Je wil niet met tegenzin iemand opbellen om
te zeggen dat je meer leads wil. Dat hoort
juist een feestje te zijn.

En samenwerken met mensen die je leuk
vindt, zorgt ook altijd voor de beste
resultaten. Afgelopen jaren hebben we goed
bestudeerd wat werkt. Daar kwam onze
succesformule uit rollen.

Persoonlijk aanspreekpunt
Niets vervelender dan vier keer doorverbonden worden en dan
nog geen idee te hebben van het antwoord op je vraag. Dus bij
ons heb je één persoonlijk aanspreekpunt. Voor al je vragen,
complimenten, opmerkingen en gezellige praatjes tussendoor.
Jouw contactpersoon houdt je op de hoogte van de voortgang
en weet álles over je campagnes.

We maken duidelijke afspraken over
doelstellingen, wat we precies gaan doen en
wanneer we dat doen. Wil jij het liefst bellen
of mailen? En wil je dat we alles aan je
voorleggen voordat het online gaat of
hebben we altijd groen licht? Volledig
betrokken of juist volledig ontzorgd?
Duidelijke afspraken en deadlines. En daar
houden we ons aan.

info@alonamarketing.nl
085-0654633
Amalialaan 126a 3743 KJ Baarn
www.alonamarketing.nl

