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W E L K O M

Onze overtuiging is dat langetermijncontracten niet

optimaal zijn voor zowel klant als dienstverlener. De

intentie is om elke maand te bewijzen dat we waardevol

zijn voor je business op basis van presterende campagnes,

transparante communicatie en een duurzame relatie.

Nogmaals bedankt en we hopen dat je contact met ons

opneemt, zodat we in de toekomst samen ongeziene

resultaten kunnen realiseren.

Met vriendelijke groeten,

Dominique

Mo'olelo

Eerst en vooral bedankt om onze

brochure te downloaden. 

Ons doel is om iedereen te kunnen

helpen op het gebied van Digital

Marketing door bij iedereen dezelfde

energie en creativiteit te brengen met

oog voor detail.

In deze brochure vind je informatie over

ons en onze diensten. We kijken ernaar

uit om in de toekomst een positieve en

langetermijnrelatie op te bouwen.

https://docs.google.com/presentation/d/1BUxK5tgBTeVQlVj2eSPCdB34nnrpw83miq-zGSdRiSU/edit#slide=id.p1


O N Z E

D I E N S T E N
(in a nutshell)

"De teksten en services die ze aanleveren zijn steeds weer 

spot on en waar weinig tot niets aan moet veranderen. 

Zeker een aanrader als je nood hebt aan een eerlijke en

professionele opinie."

Margot Pauwels

THREE OF A KIND - www.threeofakind.design

Copywriting

Content is key! Met de dienst Copywriting

zorgen we voor content die past bij jouw stijl 

en project. D.m.v. van verschillende tools 

kiezen we de juiste zoekwoorden, zodat je tekst 

SEO-vriendelijk is en zo hoger scoort in de

zoekmachines. 

Voor zowel contentcreatie als contentrevisie van je website, 

social media posts, blogs en leadmagnets, kan je bij ons terecht.

We gaan geen enkel project uit de weg. Elk verhaal is uniek, het 

is een kwestie van de juiste woorden te vinden en daar zijn we

toevallig goed in.

http://www.threeofakind.design/


O N Z E

D I E N S T E N
(in a nutshell)

Google Ads

Management

Volledig in-house management van je Google Ads

Account, van het opzetten tot het optimaliseren. We

zorgen ervoor dat je campagnes winstgevend worden. 

Google Ads is de meest populaire en winstgevende

manier van online adverteren. Het is complex, dynamisch

en erg tijdrovend. Wij hebben de nodige kennis om zowel

startende als complexere campagnes te beheren. 

"Door enkele vernieuwende inzichten betaal ik nu véél minder

voor véél waardevollere leads, en heb ik binnenkort een website

die volledig afgestemd is op mijn doelpubliek. Bovendien zijn het

ook gewoon super aangename en warme mensen om mee

samen te werken. Ik ga zeker nog met hen samenwerken in de

toekomst!"

Aude François

Vedette Claudette - www.vedetteclaudette.com

http://www.vedetteclaudette.com/


"Dominique voelt heel goed aan hoe ik denk en hoe ik me

voel bij de onderwerpen die ik aanhaal, waardoor ze die

gevoelens makkelijk kan vertalen naar een tekst. Het leuke

ook aan Mo’olelo is dat ze altijd bereid zijn om raad en tips te

geven, wat heel handig is als business owner."

Noémie Yuko Flamant

Yukographer

O N Z E

D I E N S T E N
(in a nutshell)

Social Media 

Management

Je zit voor tv een hele avond op Instagram,

Facebook, Twitter, noem maar op. Sounds

familiar? Met onze dienst Social Media

Management beheren we jou kanalen met een

overzichtelijke content kalender en met leuke en

boeiende copywriting.

Zo kan je terug focussen op je favoriete serie. Wil je meer klanten

aantrekken via Facebook of Instagram Ads? Wij creëren voor jou

een uitgedokterde campagne uit die specifiek gericht is op het

bereiken van jouw marketingdoel.

https://www.instagram.com/yukographer/


"Zij namen de website van ons restaurant onder hun vleugels,

alsook het schrijven van de bijhorende teksten. Dominique schreef

ons menu en social media posts zo mooi uit en Tanguy verwerkte

deze op een ongeziene manier, zodat onze zaak zeker op de kaart

blijft staan!

Dikke proficiat voor jullie professionalisme! Zeker een aanrader als

je jouw zaak in de spotlight wil plaatsen!"

Resto Karfoer - www.restokarfoer.be

O N Z E

D I E N S T E N
(in a nutshell)

Conversie Optimalisatie

Landing Page Design en A/B testing zijn essentiële

bouwstenen van een marketingstrategie. Campagne

toegewijde landinspagina's samen met A/B testing,

zorgen voor een hogere conversieratio en

daaropvolgend een betere ROI en rendabiliteit van je

online campagnes.

http://www.restokarfoer.be/


Audits

Wij voeren heuristische analyses uit om de

gebruiksvriendelijkheid van je website te

testen. Zo kijken we op een onderbouwde

manier naar waar de pijnpunten liggen en

hoe deze kunnen worden verbeterd. 

All-in

Klinken al deze diensten jou als muziek in de oren, dan is er ook de

mogelijkheid om voor een totaalproject te opteren. Samen werken

we aan de voor jou optimale Digital Marketing Strategie.

O N Z E

D I E N S T E N
(in a nutshell)

Denk je dat jouw Google Ads campagne niet optimaal

presteert? Worst case scenario kunnen wij met een SEA-audit,

insights vinden die de prestatie van je campagne kan

verbeteren.



V O O R B E E L D

T I M E F R A M E

Deze tabel geeft een idee hoe ons onboarding proces

er kan uitzien. Het is voor ons ontzettend belangrijk dat

elke klant de aandacht en toewijding krijgt die hij/zij

nodig heeft. Hieronder vind je een overzicht van hoe

onze interne structuur in elkaar zit voor een All-In.

Fase Wanneer

Discovery Call

Een call van 45' - 1 uur met jou en het Mo'olelo team waar we jouw

business, concurrentie en kosten bekijken. 

te bepalen

Industry Research & Competitive Analysis

We gaan verschillende tools en strategiën gebruiken om zoveel

mogelijk te leren over je industrie en komen bij je terug met een

uitgebreide analyse. 

te bepalen

Survey Development & Analysis

Aan de hand van de vorige analyse stellen we een survey op, die we

vervolgens analyseren om insights te vergaren.

te bepalen

Strategy & Campaign Development

Samen werken we aan de ontwikkeling van een campagnestrategie

op lange termijn, met het opzetten en herstructureren van

campagnes. We zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes wordt

geconfigureerd.

te bepalen

Conversion Testing & Google Analytics Integration

De conversies testen zodat ze correct zijn ingesteld en deze

vervolgens integreren in Google Analytics.

te bepalen

Launch Call & Campaign Launch

45' - 1 uur call om het aangeleverde werk met jou te bespreken en de

laatste goedkeuring van jouw kant te ontvangen om de campagne de

wereld in te sturen. 

te bepalen

Lopende Optimalisaties & Regelmatige Strategy Calls

Alle uitvoeringen die we doen om je campagneprestaties te

optimaliseren en het inplannen van je maandelijkse strategy calls.

te bepalen



P R I J S B E P A L I N G

Optie 2: Wanneer een project van lange

duur kan zijn zoals bij Google Ads

Management en Conversie Optimalisatie,

kan je opteren voor een maandelijkse

betaling. 

Optie 1: Wanneer jouw project voor

de hand liggend is, hanteren we

vaste prijzen. Als dat niet het geval is,

maken we een raming van de

werkuren dat het project nodig heeft.

We vermenigvuldigen dan het aantal

werkuren met de uurprijs.

We hebben 2 manieren om de prijs te

bepalen:

Heb je vragen over de prijsbepaling van onze diensten? 

Neem dan gerust contact met ons op via dominique@moolelo.be 

of + 32 473 27 04 90.



We zien onszelf als een Digital Marketing

partner met een grote interesse in de groei

van jouw business. Onze filosofie is om

zorgvuldig en methodisch te werk gaan, om

zo een sterke basis te vormen die zorgt voor

positieve resultaten.

O V E R  O N S

Dit zijn onze waarden. Dit is waar wij in geloven.

Samenwerking

Wij brengen ervaring en skills naar voren, maar niemand kent jouw

business beter dan jijzelf. We verwachten ook feedback van jou en

moedigen je aan om input te geven. Zo doen we alles om de

samenwerking optimaal te laten verlopen. Jij + Wij = Hogere ROI.

Respect voor de klant

Werken met het geld van iemand anders, brengt een grote

verantwoordelijkheid met zich mee. Of het nu om kleine of grote

budgetten gaat, onze campagnes en management hebben een

effect op de kostwinning van anderen. Daardoor spenderen we jouw

geld alsof het het onze is. Uiteindelijk zijn het geen ondernemingen

die belastingen, facturen, salarissen, etc. betalen, maar mensen.



Dit zijn onze waarden. Dit is waar wij in

geloven.

Creativiteit

In hedendaagse digital advertising wordt de

humane factor snel vergeten. Door creatief om

te gaan met psychologische modellen

brengen we deze humane factor terug.  

Transparantie

We houden van transparantie. Je ontvangt al de informatie die wij

krijgen, inclusief rapportages, toegang tot alle documenten en

ingeplande strategy calls. Ook wij zullen fouten maken (we're only

human). De problemen bespreekbaar maken en een plan ontwikkelen

om dit in de toekomst te vermijden, is wat zorgt voor doeltreffende

campagnes.

Intelligentie

Door intelligent om te springen met verschillende software, proberen 

 we bepaalde delen van je campagnestrategie te automatiseren. We

plannen je campagne in detail en met vooruitzichten.

O V E R  O N S

Respect voor onszelf

Iedereen is verschillend en denkt ook anders over allerhande aspecten

van het leven. Is dat net niet het mooie? In onze cultuur van openheid

en respect zijn het juist deze verschillen die zorgen voor

verbondenheid en vriendschapsbanden. Onze werkethiek begint bij

respect.



T E C H  W E  U S E

We zijn gefocust op human-centric

campagne management en maken

gebruik van automatisatie. Hieronder

enkele software die wij gebruiken. 



Heb je interesse of een vraag?Heb je interesse of een vraag?

Drop us a WhatsApp or an email!Drop us a WhatsApp or an email!

+32 473 270 490+32 473 270 490

dominique@moolelo.bedominique@moolelo.be

We kijken ernaar uit om met jeWe kijken ernaar uit om met je

samen te werken!samen te werken!

https://wa.me/0032473270490

