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Jan Bouman

In 2013 ben ik gestart met Alona Marketing. Als
eigenaar weet ik als geen ander hoe moeilijk het
kan zijn een   eigen bedrijf te runnen en constant te
blijven groeien.

Mijn belangrijkste doel is om andere bedrijven te
helpen groeien met de beste online marketing-
strategie. Neem contact op als je hulp nodig hebt
of als je je online marketing naar een hoger
niveau wilt tillen! 
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Thijs Van Den Haak

Even voorstellen...

Inmiddels ben ik ruim 10 jaar werkzaam als
Google Specialist en heb ik ervaring opgedaan
op elk vlak van online marketing.

Ik help bedrijven met het behalen van hun
online doelstellingen, via Google.

Ben jij benieuwd wat wij concreet voor jouw
bedrijf kunnen betekenen? Contacteer me dan
vandaag nog!

06-5235 1534
thijs@alonamarketing.nl

06-1178 5885
jan@alonamarketing.nl
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https://www.linkedin.com/in/thijsvandenhaak/
https://www.linkedin.com/in/aron-kooijmans-30046791/
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Product 1: Houten vloeren: gemiddeld € 4500,- per klant
Product 2: Grindvloeren: gemiddeld € 7500,- per klant
Product 3: Gietvloeren: gemiddeld € 9500,- per klant

Tip 1: Zorg voor een heldere en logische campagne-
structuur

Stel: je bent de eigenaar van een bedrijf dat verschillende soorten
vloeren aanbiedt. Per type vloer heb je dan waarschijnlijk een aparte
marge, gemiddelde orderwaarde, doelstelling, type klant enzovoort. Om
die reden is het belangrijk om een aparte campagne per vloer op te
zetten, zodat je voor elke campagne het budget kan bepalen, en dat
kan afzetten tegen de omzet per vloer.

Voorbeeld: je verkoopt 3 soorten vloeren aan consumenten tegen
verschillende gemiddelde prijzen:

Omdat de omzet per product nogal verschilt, biedt het aanhouden van
verschillende campagnes de mogelijkheid om een ander budget per
campagne te spenderen. Je kan per campagne de cost/lead bekijken.
Voor een houten vloer mag die bijvoorbeeld maximaal € 80 zijn terwijl
je voor een lead voor een Gietvloer bereid bent om € 120 te betalen.

Bij de volgende tip gaan we dieper in op hoe het hanteren van
verschillende campagnes precies voordelig kan werken voor het succes
van de campagne.
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Tip 2: Wáár zijn je klanten het beste te bereiken?

Heel lokaal? Of juist een groter gebied of misschien zelfs landelijk
adverteren? De structuur van je Ads-campagne is cruciaal voor het
succes van de campagne.

Een bijkomend voordeel van het apart opzetten van campagnes is de
mogelijkheid om per product in een ander gebied te adverteren. Zo
kan je ervoor zorgen dat je het ene product bijvoorbeeld lokaal
aanbiedt, en het andere product meer regionaal. 

Als we verdergaan met het voorbeeld van vloeren, kan je je voorstellen
dat je een houten vloer, die relatief weinig oplevert vergeleken met de
andere vloeren, alleen lokaal aanbiedt, bijvoorbeeld in Amersfoort en
een straal van 5 km. daarbuiten. 

Voor een Gietvloer, die meer dan het dubbele oplevert, wil je best wel
een langere afstand overbruggen. Die campagne kan je dan instellen
op Amersfoort + een straal van 25 km. 
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Tip 3: Maak gebruik van veel Advertentiegroepen

Structuur

Zoals al eerder gezegd: De structuur van je Google Ads-campagne is cruciaal
voor het succes van de campagne. Zorg er altijd voor dat zoekwoorden die
bij elkaar horen in dezelfde advertentiegroepen staan. Op die manier zorg je
ervoor dat je campagne beter te managen is, en zorg je voor betere
resultaten. Het indelen van je campagne op de juiste manier is een van de
snelste manieren om je Click-Through-Rate (hierover later meer) te
verhogen, Kwaliteitsscore te verbeteren (ook hierover later meer), en om
simpelweg meer geld te gaan verdienen via Google Ads.

Dezelfde advertentie

Een belangrijk punt om te onthouden: alle zoekwoorden die binnen dezelfde
advertentiegroep vallen, delen dezelfde tekst-advertentie. En die
advertenties hebben allemaal een unieke URL (webpagina) waarnaar de
bezoeker gestuurd wordt. Alle woorden in de advertentiegroep moeten
passen bij de specifieke pagina waarop de gebruiker terecht komt. Stuur
NOOIT mensen die zoeken op bijvoorbeeld grindvloer naar de pagina van
gietvloer, want dan ben je verkeerd bezig!
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Tip 4: 5 manieren om je cost-per-click te verlagen

De laatste jaren zijn de gemiddelde clickprijzen in Google erg gestegen.
Zeker voor producten waar de gemiddelde orderwaarde in de
duizenden euro’s loopt komt het nog zelden voor dat je een clickprijs
aantreft van rond de € 1,-. Maar dit betekent niet dat je met slim
management van je Ads-campagne minder kan bieden dan je
concurrenten en toch hoger kan komen te staan in Google. 

Het onder controle houden van je kosten is bij je Google Ads-campagne
natuurlijk altijd weer een mooie uitdaging. Immers; als je CPC lager
wordt, daalt ook je Cost per lead nietwaar? Dus waar moet je nu
beginnen? Simpelweg je biedingen verlagen werkt helaas niet (of
slechts beperkt of tijdelijk). Welke stappen kan je wél ondernemen om
je CPC te verlagen?

Deze term zal je vast bekend in de oren klinken. Toch is het van groot
belang om je campagnes zo in te richten, dat je advertentietekst
relevant is voor de zoekwoorden waaraan deze gekoppeld is. Zorg dus
dat je zoekwoord altijd terugkomt in je advertentietekst. Daarna moet je
landingspagina zo relevant mogelijk zijn. Laat iemand die zoekt op
gietvloeren nooit terecht komen op de homepage; het klinkt
overdreven, maar 1 extra klik die mensen moeten maken om de juiste
pagina te bezoeken kan het verschil betekenen tussen een nieuwe
klant of geen nieuwe klant.
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Een hogere kwaliteitsscore is een automatisch gevolg van de
relevantie van je campagne. Dit komt omdat relevante zoekwoorden
zorgen voor een hogere CTR, mits correct ingedeeld in de juiste
advertentiegroep. Als je CTR stijgt, stijgt je kwaliteitsscore; en als je
kwaliteitsscore stijgt, daalt de cost per click. Probeer altijd een
kwaliteitsscore te behalen van 8 of hoger.

Het leuke aan het managen van een Google Ads-campagne is dat
resultaten van je activiteiten zeer snel meetbaar zijn. Zo kan je
bijvoorbeeld de ene dag je advertentietekst aanpassen, en nog geen 12
uur later al weten of dit het gewenste effect heeft gehad. Scoort je ad
goed met bijvoorbeeld een CTR van 7%? Blijf dan innoveren en verzin
een advertentietekst die het nóg beter doet.

Een even simpele als soms doeltreffende methode. Houd altijd je
gemiddelde positie in de gaten in Google, en kijk of deze aanleiding
geeft tot verbetering. Dit verschilt overigens ook per branche. Ben je
bijvoorbeeld een slotenmaker die moet uitrukken voor een spoedklus?
De kans dat de klant maar 1 bedrijf belt is hier een stuk groter dan
wanneer je bijvoorbeeld dakkapellen maakt, waar het gaat om
duizenden euro’s en waar klanten verschillende bedrijven
benaderen. 
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De groep mensen op wie je je richt is zeer beperkt; deze mensen
zijn ooit al op je website geweest en hebben dus een
bovengemiddelde interesse. Je schiet dus niet met hagel maar heel
gericht.

Tip 5: Meten is weten

Zorg er altijd voor dat je zo veel mogelijk meet in je campagnes.
Begin met het maken van een koppeling tussen Google Ads en
Google Analytics. Weet je niet hoe dat moet en of alles wel goed staat
ingesteld? 

Bel ons dan gerust even op 085-0654633, het is namelijk zo gebeurd!
Of bekijk dit artikel online: https://alonamarketing.nl/google-analytics-
doelen-instellen/. In Google Analytics meet je bijvoorbeeld het aantal
pagina’s dat men bezoekt, het Bouncepercentage (het aantal mensen
dat niet meer dan 1 pagina bezoekt) maar ook het aantal ingevulde
contactformulieren of offerte-aanvragen.

Tip 6: Maak gebruik van Remarketing

De naam zegt het eigenlijk al: bezoekers die de website al eens
bezochten worden nogmaals getarget: op elk willekeurig moment
wordt aan deze groep mensen nogmaals een advertentie, bijvoorbeeld
in de vorm van een banner, vertoond. De groep aan wie de advertentie
vertoond wordt bestaat uit mensen die via de Ads-campagne naar de
website zijn gekomen, maar ook uit mensen die via een ander kanaal
(bijvoorbeeld organisch) op je website beland zijn. Retargeting is om
meerdere redenen erg interessant:
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Als mensen op je advertentie klikken doen ze dat gericht; immers:
ze kennen je al, en klikken alleen als ze weer naar je website willen
gaan.
De klikprijzen liggen over het algemeen veel lager dan bij ‘’reguliere’’
Ads-campagnes.

In het eerste geval is een hoge positie dus veel belangrijker dan in het
tweede geval wanneer er meerdere bedrijven worden meegenomen.
Google biedt daarnaast de mogelijkheid om kolommen toe te voegen
met informatie hoeveel je minimaal moet bieden om een bepaalde
positie te bereiken.

Door gebruik te maken van negatieve zoekwoorden (uitsluitings-
zoekwoorden), zorg je ervoor dat je op bepaalde zoekwoorden niet
gevonden wordt. Bekijk minimaal 1 keer per maand de lijst met
zoektermen die mensen daadwerkelijk gebruikt hebben om via een
Google-advertentie op je website terecht te komen. Voeg woorden die
niet relevant zijn aan de lijst met uitsluitings-zoekwoorden toe; hiermee
wordt de kwaliteit van je campagne langzaam beter en relevanter. Je
campagne wordt als het ware beetje bij beetje opgeschoond. 

En natuurlijk: je stopt met betalen voor zoekwoorden waar je niets
aan hebt! 

https://alonamarketing.nl/adverteren-in-google/
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Voor praktische tips m.b.t. het instellen van doelen en remarketing: 
https://alonamarketing.nl/google-analytics-doelen-instellen/

Google Ads beheer uitbesteden? Of hulp nodig met andere online
marketing diensten?

Mail naar info@alonamarketing.nl of bel 085-0654633.
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Deze bedrijven helpen wij ook met Google....
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