
Succesvol online met mijn bouwbedrijf?

Adverteren op sociale media



Kristof 
Verheyden

• Freelance Digital Marketing Consultant 

• Telenet #DigitaleVersnelling

• Social & Digital Media Advertising

• Voeg me toe op LinkedIn!











Facebook (en Instagram/Messenger)



Hebt u een actieve Facebook 
pagina?

( 5 tot 10 posts/maand)



5 Elementen voor
Succesvolle Campagnes



Aanbod

• Aanbod is niet hetzelfde als je product of dienst

• Unieke combinatie van je product/dienst met een extra’tje

• Prijs

• Levering/Bestellingen

• Nieuwe producten

• …

• Het aanbod is de start van je campagne. Een succesvol
aanbod zorgt ervoor dat alles makkelijker loopt. 



• Duidelijk en interesse wekkend

• Voordelen van aanbod benadrukken

• Goede copy heeft een emotionele insteek, is 
intrigerend en overtuigend

• De beste copy begint met een probleem van 
de doelgroep te identificeren.

➔Aanbod biedt de oplossing

• Standaard best korte tekst. (2 lijntjes, < 200 
tekens)

• Onthoud dat de tekst het minst belangrijke
deel van de post is!

Copy



Creative

• Refereert naar de grafische elementen
van je advertentie: foto, video etc.

• Hoeft niet té creatief te zijn

• Goede beelden communiceren
onmiddellijk je boodschap visueel. Het 
eerste wat mensen zien bij élke post is de 
afbeelding of video. Zorg dat die opvalt!

• Ondersteunt en versterkt copy 

• (Te) veel tekst heeft een negatief effect



Uniformiteit

• Uniformiteit van je campagne creëert
vertrouwen en herkenbaarheid

• Vertrouwen is van onschatbare waarde voor je 
”merk”

• Advertenties, boodschap, beelden, 
landingspagina, mails moeten allemaal in 
dezelfde look & feel gebouwd zijn, met een
boodschap die herkenbaar is over alle kanalen
heen.

• Vaak over het hoofd gezien



Targeting
• Zo specifiek mogelijk

• Zorg dat de boodschap zo goed mogelijk naar de doelgroep in kwestie is gericht

• Zorg dat de boodschap de correcte ”temperatuur” heeft.



Posts & advertenties

Er zijn drie manieren om een post te gebruiken in een
advertentie: 

1. We boosten een bestaande post via de pagina. 

2. We boosten een post via het advertentiebeheer

3. We maken een post die niet op de pagina staat
(dark post) via het advertentiebeheer



Soorten doelgroepen

Custom audience: op basis externe identificatie, zoals mailadres, 
telefoonnummer, naam, cookie (Facebook Pixel),… 
maar ook engagement met de pagina

Lookalike audience: op basis van een bestaand doelpubliek van een
pagina of een custom audience

Saved audience: op basis van variabelen zoals demografie, regio, 
interesses etc.



Adverteert u reeds op 
Facebook/Instagram?



Een  campagne maken



1. Een bestaande post boosten







2&3. Creatie via
advertentiebeheer



2&3. Creatie via
advertentiebeheer



Getrapte
structuur

Ad
Wat de gebruiker te zien krijgt. Meerdere ads onder 1 ad set zijn 

mogelijk. 

Ad Set
Hier bepalen we het publiek, de prijs, plaatsing en timing

Meerdere ad sets onder 1 campagne zijn mogelijk. 

Campagne
Hier bepalen we het objectief, wat een impact heeft op ad sets en 
ads. Ad sets vallen altijd onder een campagne, net zoals ads. Kan 

ook om maximum budget in te stellen.



Objectieven



bereik publiek meest

geneigd

tot interactie

bereik lokaal publiek

bereik zoveel mogelijk mensen

actie op de website

zoals aankoop

of gegevens invullen

verkoop uit

gekoppelde

catalogus

bereik op 

basis van locaties

gekoppeld aan

Pagina / winkelbezoeken

kliks naar website

zoveel mogelijk

engagement (likes, comments 

etc.)

zoveel mogelijk app installs

zoveel mogelijk video views

zoveel mogelijk

ingevulde formulieren



Ad placements



Placements



Advertentie formaten



Verschillende formaten





www.DIGITALEVERSNELLING.be













9 Domeinen



Weet je niet waar te beginnen? Geen probleem.

Boek 2 uur gratis advies in een videogesprek met een 
onafhankelijk expert. Op maat van je zaak. 



www.DIGITALEVERSNELLING.be



Bedankt!
Vragen?


