
ADVERTEREN OP
FACEBOOK

VOORSTEL

c)solutions



9,6 MILJOEN NEDERLANDERS MAKEN 

GEBRUIK VAN FACEBOOK, WAARVAN 6,8 

MILJOEN DAGELIJKS.  

Meer fans, meer interactie en grotere successen op 

Facebook? Wij bieden elk type bedrijf een passende 

strategie; van het inrichten van een bedrijfspagina tot 

uitgekiende advertentiecampagnes.

Online verkoop
verhogen

Je app
promoten

Lokale verkoop
verhogen

De merkbekendheid
vergroten

c)solutionsBEREIK JE ZAKELIJKE 
DOELSTELLINGEN MET FACEBOOK 



WIST JE DAT MAAR 2% VAN JE FANS DE 

UPDATES VAN JE BEDRIJFSPAGINA TE 

ZIEN KRIJGT? DIT IS HET VERDIENMODEL 

VAN FACEBOOK, BEDRIJVEN MOETEN 

HIERDOOR ADVERTEREN OM ZICHZELF 

TE TONEN. DAARMEE IS FACEBOOK EEN 

HEEL EFFECTIEF MARKETINGMIDDEL 

VOOR ONDERNEMERS. ADVERTEREN KAN 

OP VERSCHILLENDE PLEKKEN BINNEN 

FACEBOOK: 

1. Nieuwsoverzicht op volledige website: 

Op de startpagina wanneer de gebruiker Facebook opent 

op een computer/laptop.

2. Nieuwsoverzicht op mobiele apparaten: 

Op de startpagina wanneer de gebruiker Facebook opent 

op een smartphone of tablet.

3. Rechterkolom: 

Op de startpagina aan de rechterkant.

In de rechterkolom van Facebook worden advertenties wat 

kleiner en is het lastiger om alle informatie kwijt te kunnen. Om 

het maximale uit de advertenties te halen gaan wij dus voor 

de twee advertentieplekken in de News Feed. De advertenties 

komen dan tussen de verhalen van de facebookvrienden

van de klant te staan. 

ADVERTENTIEPLAATSINGEN 
KIEZEN
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AAN DE SLAG

1. MELD JE AAN VOOR DE FACEBOOK BEDRIJFSMANAGER
De bedrijfsmanager van Facebook is een veiligere tool voor toegangsbeheer voor 

pagina’s en advertentieaccounts. Meld je snel en eenvoudig aan op business.

facebook.com.

3. WIJ GAAN AAN DE SLAG MET HET MAKEN VAN DE 

ADVERTENTIES
In overleg bepalen we de doelstellingen, doelgroep, het budget en het 

beeldmateriaal. Natuurlijk ontvang je een conceptversie voordat de advertenties 

live gezet worden. 

4. MAANDELIJKSE EVALUATIE
Wij volgen jouw statistieken op de voet en zorgen voor een rapport op maat. Aan 

de hand hiervan optimaliseren wij de campagne en sturen wij bij waar nodig.

2. WIJ KOPPELEN JOUW PAGINA EN ADVERTENTIEACCOUNT 

AAN ONZE BUSINESS MANAGER 
De Business Manager van Facebook is een handige tool om met meerdere 

personen, verschillende advertentieaccounts of Facebookpagina’s te beheren. Zo 

houden wij eenvoudig het overzicht.
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c)solutionsDE MOGELIJKHEDEN VAN 
FACEBOOK CANVAS

FACEBOOK BLIJFT GROEIEN IN HAAR 

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN, HAAR 

NIEUWSTE CREATIE IS CANVAS. SINDS 

FEBRUARI KUNNEN NEDERLANDSE 

ADVERTEERDERS GEBRUIK MAKEN VAN 

ADVERTEREN VIA EEN MINIWEBSITE 

BINNEN FACEBOOK. 

Canvas is een voor mobiele apparaten geoptimaliseerde 

ervaring op het volledige scherm die wordt getoond nadat 

iemand heeft geklikt. Deze ervaring kan een combinatie van 

afbeeldingen, video’s, tekst en links bevatten. Net als in een 

online magazine kan hier vanaf de mobiel eenvoudig doorheen 

worden gebladerd.

Een canvas kan ook naar je website linken, zodat mensen meer 

informatie kunnen krijgen over je bedrijf of artikelen kunnen 

kopen die ze in het canvas hebben bekeken.



DOOR MIDDEL VAN REMARKETING KAN 

JE DE BEZOEKERS OP JOUW WEBSITE 

OPNIEUW BENADEREN MET EEN 

SPECIFIEKE BANNER OF ADVERTENTIE. 

KORTOM: EEN TWEEDE KANS!

Het inzetten van Facebook remarketing is afhankelijk 

van je doelgroep, doel, strategie en jouw product. 

Wil jij bijvoorbeeld het conversiepercentage van 

je webshop verhogen? Dan is het interessant om 

specifiek die bezoekers opnieuw te benaderen die 

spullen in het winkelwagentje stoppen maar ze 

vervolgens niet afrekenen. Of misschien wil je juist 

wel de bezoekers die een aankoop hebben gedaan 

opnieuw benaderen met een speciale actie?

Wij kunnen op Facebook jouw advertentie tonen 

aan bezoekers die eerder op jouw site zijn geweest. 

Bedenk dat Facebook een kwart van alle wereldwijde 

advertentieruimte voor haar rekening neemt. Dankzij 

dit enorme aanbod kan je profiteren van de lage 

tarieven op Facebook.

c)solutionsRETARGETING

JOUW
SITE

ADAD



c)solutionsKOSTEN

ADVERTEREN OP
FACEBOOK

RETARGETING

CANVAS

€85,- 
excl. BTW

éénmalige opzetkosten 

€85,- 
excl. BTW

éénmalige opzetkosten 

€425,- 
excl. BTW

éénmalige opzetkosten 

€85,- 
excl. BTW

per maand voor beheer en 
evaluatie voor minimaal 3 

maanden

€85,- 
excl. BTW

per maand voor beheer en 
evaluatie voor minimaal 3 

maanden

Contact
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Een vraag?

Of vastgelopen in eigen denken? Geen paniek!

Neem contact op met een van onze experts.

c)solutions

Landjuweel 3

3905 PE Veenendaal

     0318 – 49 53 72 

     info@csolutions.nl

     www.csolutions.nl


