
FACEBOOK  MARKETING 



FUNNELSTRATEGIE
Wil jij naamsbekendheid, betrokkenheid en conversie bij de juiste doelgroep op het 
juiste moment voor jouw merk? 
Baas & Baas zorgt voor impact bij de juiste doelgroep.

De naamsbekendheids (awareness) campagne creëert 
bereik bij jouw doelgroep(en).

Met de betrokkenheids (engagement) campagne 
targeten wij de juiste doelgroep op het juiste moment.

Door middel van de conversie campagne zorgen wij dat 
de juiste bezoeker een lead wordt.

Met Facebook marketing maken wij gebruik van de drie hierboven 
beschreven campagnes. De campagne richten wij in op basis van jouw 
doelstellingen. Zo creëren wij gezamelijk een kwalitatieve funnel.  
 
Uit ervaring weten wij dat Facebook marketing in 95% van de cases de 
goedkoopste cost-per-click heeft ten opzichte van Google Ads, LinkedIn 
en andere kanalen.

FACEBOOK MARKETING IS DE OPLOSSING! 
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WERKWIJZE 
In nauwe samenwerking doorlopen wij het proces om de vastgestelde 
doelen te behalen.

Tijdens de intake bespreken wij zowel de huidige als de gewenste 
situatie van jouw bedrijf. 

Op basis van de gewenste situatie stellen wij een online strategie 
op. Je krijgt een overzicht met de strategie, het contentplan 
en de bijbehorende banners. Hierop volgt een feedbackronde. 
Hierbij gebruiken we de juiste tone-of-voice die het beste bij jouw 
doelgroep past.

Met onze campagnes gaan wij voor een lage cost-per-click, 
goede click-through-ratio en een goede cost-per-conversion.  
Voordat wij de campagnes ‘opschalen’ worden er meerdere 
A/B-testen uitgevoerd. Aan de hand van deze testen bepalen 
wij welke campagne of targeting het beste presteert. Naast 
de campagnes maken wij gebruik van Google Analytics om te 
monitoren of de kwaliteit of het websitebezoek is verbeterd. 

Aan de hand van de maandelijkse rapportages bespreken wij de 
behaalde resultaten en bepalen wij samen de vervolgstappen. 
Hierna gaan wij verder met het optimaliseren van de campagnes 
voor een nog beter resultaat.
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PRIJSINDICATIES
Voor start-ups tot grote bedrijven bieden wij verschillende 
advertentiepakketten die aansluiten bij de gestelde bedrijfsdoelen.

CONTACTGEGEVENS

Baas & Baas 
Online Marketing  

info@baasenbaas.nl 
 

Wil je meer informatie of het gratis Facebook Marketing E-Book?  
Neem dan contact op via onderstaande gegevens

 
 

1022 WV Amsterdam     -     020-2148939     -     Johan van Hasseltweg 14A

 
‘Baas op maat pakket’. Bij specifieke campagnes of grotere 

budgetten hanteren wij de baas op maat. Neem gerust contact op!

Eenmalige opstartkosten: wij bespreken vooraf het contentplan en 
leveren deze op. Je kunt hier feedback op geven


