
Bovenaan
in Google.
Potentiële klanten naar jouw
website trekken door een
toppositie in Google in te kopen



Gevonden worden wanneer
het er écht toe doet
Wist je dat 2 van de 3 zoektochten naar een product of dienst online begint? En wist

je ook dat dit cijfer naar verwachting alleen maar gaat toenemen de komende jaren?

Wel zo prettig als jij bovenaan staat wanneer iemand deze zoekopdracht uitvoert.

Dat is precies waar het bij SEA om draait: een positie bovenaan de zoekmachine

inkopen wanneer het er écht toe doet. Maar hoe doe je dit? En op welke zoekwoorden

focus je? Hoe zorg je dat de kosten niet compleet uit de hand lopen? En hoe maak je het

resultaat goed meetbaar en zorg je dat je op de juiste dingen focust?

Op al dit soort vragen hebben de campagnebeheerders van BURO210 een antwoord. In

de 15 jaar dat we actief zijn, gaven we al meer dan 5 miljoen euro uit aan Google Ads,

waarmee we 226.000 conversies, ruim 15 miljoen klikken naar websites en bijna 4
miljard vertoningen behaalden. Ervaring genoeg, zou je zeggen.

Wat is SEA eigenlijk?



SEA staat voor Search Engine

Advertising, wat zich vertaalt naar

Zoekmachine Adverteren. SEA is een

verzamelterm voor het adverteren in

alle kanalen en advertentienetwerken

van een zoekmachine. Zo heeft de

bekendste zoekmachine, Google,

meerdere platformen onder zich: het

Display-netwerk, het video-netwerk

(YouTube) en het Shopping-netwerk.

Door hier te adverteren weet jij een

relevante doelgroep aan te spreken op

de momenten die er écht toe doen.

Wat is SEA?

'Goed, en wat levert het op?'



Door SEA krijg je meer relevante
bezoekers op je website. De kans dat

deze bezoekers de gewenste actie

uitvoeren is groot, omdat we ze direct

naar de juiste informatie sturen. Je kan

uitgaan van een conversiepercentage

van 1% op al jouw bezoekers. Haal jij

via SEA dus 1000 bezoekers binnen?

Dan kan je er vanuit gaan dat je 10
extra klanten of leads binnenhaalt.

Makkelijk toch?

Wat levert
het op?

'Hoe ziet het proces er precies uit?'



Maar eerst: weet je zeker dat dit is
wat je wilt?
Natuurlijk: je leest deze tekst niet voor niets. Je bent hier terecht gekomen omdat je
waarschijnlijk graag meer leads wilt. Toch willen we, voordat we je meenemen in wat we
daarin voor je kunnen betekenen, even een stapje terug doen.

Als fullservice marketingbureau voelen we onszelf daartoe verplicht. We hebben het
namelijk al vaak meegemaakt: bedrijven waarbij 'de vraag achter de vraag' nog niet
helemaal duidelijk is. Dit zorgt er vaak voor dat er gekozen wordt voor diensten of
werkzaamheden die helemaal niet aansluiten bij de doelen die je als bedrijf hebt.
Misschien is er wel een andere dienst die veel beter past bij de behoeften.

Heeft dit verhaal je aan het twijfelen gebracht? Dan is het wellicht verstandig om een
gesprek aan te gaan met een van onze strategen. Deze helpt je bij het definiëren van de
doelstellingen, het spotten van kansen en uitdagingen en het kiezen van de juiste kanalen.

Sta je nog steeds achter je keuze? Lees dan snel verder.



Tijdens de opstartafspraak maak je kennis met jouw
campagnebeheerder. Dit is jouw eerste
aanspreekpunt die samen met een klein team aan
jouw doelen werkt.

Tijdens deze afspraak bespreken we welke diensten
jullie willen promoten en of jullie al goede
landingspagina's hiervoor hebben. Daarnaast
bespreken we wat de doelgroep is, wat het budget is,
wat voor jullie een conversie is en welke
zoekwoorden jullie denken dat geschikt zijn.

Deze opstartafspraak doen we het liefst, nu het weer
kan, op locatie. We vinden het belangrijk om elkaar
de hand te kunnen schudden en de sfeer binnen jullie
bedrijf te proeven. Zo zorgen we voor een positieve,
energieke start van de samenwerking.

Komen jullie liever bij ons op bezoek in Stolwijk? Dan
zijn jullie natuurlijk ook zeer welkom!

Opstartafspraak

Het proces naar relevante 
 bezoekers en klanten
Dit mag je van BURO210 verwachten.



Na de opstartafspraak plannen we direct een
vervolgafspraak in. In de tussentijd gaan we aan de
slag met de voorbereidingen. 

Allereerst voeren we een zoekwoordenonderzoek uit.
Met dit zoekwoordenonderzoek bekijken we waar de
kansen in Google Ads liggen voor jullie bedrijf. We
beslissen op basis van dit onderzoek op welke
zoekwoorden we gaan focussen en in welke structuur
we de campagnes gaan inrichten.

We gaan vervolgens aan de slag met het bouwen van
deze campagnestructuur. Hierbij houden we ook
rekening met de landingspagina's en het materiaal
dat we kunnen gebruiken. Indien nodig, creëren we
zelf landingspagina's of ander materiaal.

In een vervolgafspraak, vlak voor de livegang,
bespreken we de voortgang en passen we de laatste
dingen aan.

Zoekwoordenonderzoek
en voorbereiding



Een spannend moment: jouw campagnes
gaan live! Vanaf dit moment ben je zichtbaar
in de zoekmachine van Google en misschien
ook wel in het Display-, Video- of
Shoppingnetwerk. We verwachten niet direct
dranghekken neer te hoeven zetten, maar
misschien druppelen de eerste leads of klanten
al wel snel binnen!

Na de livegang houden we de eerste resultaten
strak in de gaten. We optimaliseren direct
wanneer we hier kansen toe zien. Denk aan de
biedstrategie verbeteren, de
advertentiekwaliteit omhoog brengen,
extensies toevoegen en zoekwoorden
uitsluiten.

Op deze manier komen zo snel mogelijk de
beste resultaten binnen. Hiervan houden we je
natuurlijk op de hoogte met een
rapportagemeeting.

Livegang +
monitoring



Scroll door voor voorbeelden!

Nadat de eerste resultaten binnengekomen zijn, ben je
hier natuurlijk erg nieuwsgierig naar. Geen zorgen:
tijdens een maandelijkse rapportagemeeting met jouw
campagnebeheerder wordt je op de hoogte gesteld van
alle resultaten.

Op basis van de resultaten worden er actiepunten
opgesteld, waarmee jouw campagnebeheerder de
komende maand aan de slag gaat. Hier zal de
campagnebeheerder zelf suggesties in doen, maar we
staan natuurlijk open voor jullie ideeën.

Ben je benieuwd naar een voorbeeldrapportage? Klik
op de button hiernaast. Als je verder naar onder scrollt,
zie je een aantal voorbeelden van klanten voor wie we
dit uitgevoerd hebben.

Data-analyse +
rapportage

Bekijk
voorbeeldrapport

https://buro210.nl/wp-content/uploads/2022/11/Voorbeeldrapportage_SEA.pdf
https://buro210.nl/wp-content/uploads/2022/11/Voorbeeldrapportage_SEA.pdf


Het adverteren in Google heeft de
omzet meetbaar doen stijgen. We
doen dit dan ook al jaren naar
tevredenheid via BURO210.

Noortje van Calsteren, Juwelier van Willegen



Cases
Benieuwd naar eerdere resultaten? Voor deze klanten hebben we
SEA succesvol ingezet.

Lees alle cases hieronder!



SEA
Medi Skin Care
Meetbare bedrijfsgroei door 5 jaar samenwerking
met BURO210.



Het vraagstuk van Medi Skin Care was
simpel: ze wilden graag uitleg en
begeleiding bij Google Ads, het
adverteren in de zoekmachine dus. Het
achterliggende vraagstuk was dat Medi
Skin Care meer klanten via online
kanalen binnen wilde halen, in plaats van
voornamelijk uit doorverwijzingen en
regionale bekendheid. BURO210 heeft
ze daarbij geholpen. In de bijna 5 jaar
samenwerking met BURO210 heeft SEA
een belangrijke rol gespeeld in de groei
van Medi Skin Care. Benieuwd naar de
resultaten?

De vraag van
Medi Skin Care



De samenwerking met BURO210 heeft voor Medi Skin
Care voor meetbare groei gezorgd. Zo zien we het

maar al te graag!

1203%
Meer gemaakte afspraken via de

website.

667%
Meer bezoekers per jaar ten

opzichte van voor de samenwerking.



SEA
WSB/Wagnershop
Recordomzet vanuit de webshop met advertenties binnen Google
als hoofdkanaal.



 

Wagnershop kwam binnen met grote
ambities: €150.000,- omzet uit de
webshop in 2022, vier keer zoveel als de
omzet in 2021. Aan BURO210 de taak om
het voortouw te nemen in deze ambitie.
Op 1 januari startte de samenwerking,
waarbij meerdere kanalen werden
ingezet. Het leidende kanaal moest
echter Google Ads zijn. Dit was het
kanaal dat de resultaten moest gaan
behalen. En dat is gebeurd!

De vraag van
Wagnershop



Het eerste jaar van de samenwerking met
WSB/Wagnershop smaakt naar meer!

1484%
Meer omzet vanuit SEA.

394%
Stijging van het aantal nieuwe

bezoekers.



*Vertrouwelijke bedrijfsinformatie is onleesbaar gemaakt.

De screenshots



SEA
Coffeepoddeals
Via vertoning in het Shopping netwerk 
omzetgroei verzorgen.



 

Coffeepoddeals verkoopt koffiecapsules
aan particulieren. Een product met een
hoge omloopsnelheid. Hiervoor is het
Shopping Netwerk van Google Ads
enorm geschikt. We hebben de
samenwerking uitgebreid met dit
netwerk en de aankoopdata gekoppeld
met Google Ads. Zo konden we precies
zien wat iedere euro die we in dit
netwerk stopten ook weer iets
opleverde. Zo is het succes van de
samenwerking gemakkelijk meetbaar.

De vraag van
Coffeepoddeals



Een samenwerking waar beide partijen alleen maar
tevreden mee kunnen zijn!

23846
Verkopen vanuit Google Ads.

5,42
Return On Ad Spend. Iedere euro
die in advertenties gaat, komen er

5,42 voor terug.



Deze mensen werkten
aan deze projecten

Manager Online Marketing
Kim

Online Marketeer
Jeremy

Online Strateeg
Arlette



Deze mensen werkten
aan deze projecten

Bekijk de prijzen

Teamlead Online Marketing
Suzanne

Online Marketeer
Aron

Online Marketeer
Hidde



Kostenindicatie per
onderdeel



 

Om een goede start te maken met adverteren, beginnen we met de 'opstartfase'.
Tijdens de opstartfase bepalen we de doelgroep, de budgetten en de
campagnestructuur. Ook voeren we in deze fase het zoekwoordenonderzoek uit. De
grootte van de opstartfase is afhankelijk van de grootte van de totale samenwerking.

Prijsindicatie:  vanaf €960,-

Opstart Google Ads



Uitbesteden
Google Ads
BURO210 zet jouw campagnes op, stuurt
regelmatig bij, rapporteert de resultaten en
spot kansen waar jullie op in kunnen spelen.
Kortom: jouw campagnebeheerder gaat
voor meer bezoekers op jouw website en
ideaal gezien meer klanten zorgen.
Afhankelijk van de grootte van jullie bedrijf,
jullie budget en jullie doelgroep adviseert
BURO210 hoeveel uren er maandelijks
nodig zijn om het beste resultaat te kunnen
halen. Let op: dit tarief is exclusief
advertentiekosten.

Prijsindicatie: vanaf €760,-



 

Verkoop jij producten die je graag wil
vertonen in het Google Shopping
netwerk? Dan is dit onderdeel
essentieel. Met het afnemen van Google
Shopping bouwt en beheert BURO210
jouw Shopping feed. Dit is nodig om
zichtbaar te worden in dit netwerk. We
zorgen dat data over aankopen vanuit
dit netwerk doorgestuurd worden naar
Google Ads, zodat je inzichtelijk hebt
wat de investering je precies oplevert.

Prijsindicatie: vanaf €570,- per maand

Google Shopping



Google Display
Wil jij je merkbekendheid verhogen? Of een
boodschap onder een grote doelgroep
onder de aandacht brengen? Dan is Google
Display het meest geschikte kanaal. Via dit
kanaal vertoon je grafische content op alle
partnerwebsites van Google, waaronder
ook websites als telegraaf.nl, nu.nl en vele
andere veel bezochte websites. BURO210
ontwerpt de banners, zorgt voor de juiste
plaatsingen en doelgroep en stuurt massa's
verkeer naar jouw website tegen lage
kosten per klik.

Prijsindicatie: €570,- per maand



 

Misschien ben jij zelf wel een marketeer
en wil je graag ook zelf aan de slag met
Google Ads. In dat geval kunnen we een
aantal uren projectbegeleiding en
kennisoverdracht toevoegen aan de
samenwerking. Jouw
campagnebeheerder neemt je mee in
alle werkzaamheden en gaat wat meer
de diepte in tijdens analyses en
rapportages. Cijfers zullen hierdoor
meer gaan leven en je zal zelf kansen
gaan zien.

Prijsindicatie: vanaf €200,- per maand

Projectbegeleiding
& kennisoverdracht



Dus, klaar voor online succes?
We hopen dat je, na het lezen van de uitleg, werkwijze, voorbeeldcases en prijzen,
net zo graag aan de slag wilt als wij dat willen. Dan blijf je waarschijnlijk met nog
één vraag achter: hoe nu verder?

Via de contactgegevens op de volgende pagina kan je contact met ons opnemen
en je enthousiasme met ons delen. Van jullie enthousiasme zullen wij minstens net
zo enthousiast worden! We zullen dan ook een brainstorm of
kennismakingsgesprek inplannen met één van onze strategen. Die zal jullie
meenemen in de kansen en mogelijkheden voor jullie bedrijf en kijken hoe we
jullie kunnen helpen met jullie vraagstuk.

Neem
contact op

Wil je liever door ons gebeld worden?
Klik dan op de button en vul het
contactformulier in. We nemen dan zo
snel mogelijk contact met je op!

https://buro210.nl/contact/
https://buro210.nl/contact/


0182 – 34 28 08

info@buro210.nl

www.buro210.nl

Samen op zoek naar jullie
nieuwe klanten?
Neem contact op!




