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Haal jij alles uit je marketing 
strategie?

20 ONLINE 
MARKETING 
TIPS



Inspiratie voor jouw 
Online Marketingstrategie

Op zoek naar inspiratie voor je Online 
marketingstrategie? Dan heb je het juiste 

e-book gedownload! Lees snel verder.

De belangrijkste marketing tip is dat je 
tegenwoordig als bedrijf goed online 

vindbaar moet zijn.

Een goede website en een effectieve Online 
marketingstrategie mogen daarom eigenlijk 

niet meer ontbreken.

Maar hoe word je Online vindbaar? 
En hoe behaal je de beste bedrijfsresultaten 

met je online strategie?

Daar help ik je bij. Lees mijn 20 Online 
marketing tips om erachter te komen. 

Gebruik alle tips als inspiratie voor je eigen 
business.

Succes!

Jouw Marketingcoach



Heb je een website, ben je actief op social media en word je goed online gevonden? 

Ja? Dan ben je goed bezig, ga door naar de volgende tip. Jouw online vindbaarheid 

is belangrijk en is 1 van de sleutels tot succes.
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1. WEES GOED ONLINE VINDBAAR

2. MAAK VAN JE WEBSITE EEN MARKETINGMACHINE

Wil je veel bezoekers? Of wil je vooral veel bezoekers die actie ondernemen op je 

website? Maak niet zomaar een website, maak een marketingmachine die 

bezoekers aantrekt en leads en klanten oplevert. Dat is pas een website!

3. WERK MET EEN GRATIS WEGGEVER

Kunnen bezoekers zich op jouw website aanmelden voor een gratis e-book, advies 

over jouw product, een webinar, of iets anders? Zeker doen! Het werkt! Net zoals dat 

je mijn e-book hebt gedownload. Lees ook de volgende marketing tip.

4. BOUW GEAUTOMATISEERDE MARKETING FUNNELS

Als mensen zich aanmelden voor je adviesconsult, webinar of gratis e-book, worden 

ze dan ook opgevolgd? Of heb je nooit meer contact met deze leads? Blijf in contact 

door geautomatiseerde e-mail funnels te bouwen. Zo vergroot je de kans op een sale 

en blijf je in contact met je leads.

5. VERGROOT HET ORGANISCHE ZOEKVERKEER

Zorg ervoor dat je goed gevonden wordt in Google zodat je iedere maand veel 

(nieuwe) gratis websitebezoekers krijgt. SEO optimalisatie is de sleutel tot vele gratis 

‘bezoekers’ per maand. Ga voor een hoge ranking in Google.
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Ben jij relevant, interessant en waardevol voor je doelgroep en potentiële klanten? 

Maak en deel waardevolle content! Content = King zeggen ze. Zorg ervoor dat jouw 

klanten niet om jou heen kunnen door ze te laten zien wat je te bieden hebt.
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6. GA BLOGGEN, VLOGGEN, PODCASTEN, ENZOVOORTS.

7. BOUW EEN MAILINGLIJST

Hoe groot is jouw e-maillijst? En doe je überhaupt aan e-mailmarketing? Maak e-

mailmarketing een belangrijk onderdeel van je marketingstrategie en profiteer van de 

kracht van e-mailmarketing. Sommige bedrijven draaien volledig op e-mailmarketing. 

8. MAAK E-MAILMARKETING FUNNELS

Worden potentiële klanten (leads) opgevolgd met relevante en waardevolle 

(geautomatiseerde) e-mails? Zo niet, zeg ik doen! Door relevant te zijn kun je 

potentiële klanten overtuigen om jouw product of dienst aan te schaffen. En heb je 

eenmaal een effectieve funnel opgezet, dan kun je hier jarenlang van profiteren.

9. ZORG VOOR EEN GOED CONVERTERENDE WEBSITE

Aan duizenden websitebezoekers heb je niets, aan duizenden bezoekers die een actie 

uitvoeren op je website wel (aanmeldingen voor je gratis e-book, sales, etc.). Zorg 

ervoor dat jouw website werkt en winstgevend is. Creëer die marketingmachine!

10. DOE RETARGETING, BIJVOORBEELD VIA ADCROWD

Wist je dat maar 2% van je bezoekers een aankoop doet op je website? Wat gebeurt 

er met de andere 98%? Laat je die gaan, of... die ga je natuurlijk opvolgen met 

retargeting! Retargeting kan bijvoorbeeld via Adcrowd of Facebook advertising.
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Veel websitebezoekers, meer naamsbekendheid en nieuwe klanten? Begin vandaag 

nog met adverteren via social media. Adverteren via social media is niet alleen 

effectief, maar levert ook direct resultaat. Zorg er wel eerst voor dat je goed weet 

hoe Facebook en Instagram advertising werkt.
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11. ADVERTEER VIA FACEBOOK EN INSTAGRAM

12. MAAK JE EIGEN ONLINE MARKETINGSTRATEGIE

De ondernemer van tegenwoordig kan bijna niet zonder een Online marketingstrategie. 

Een blauwdruk voor een goede online marketingstrategie kun je vinden in mijn blog. Je 

kan ook mijn andere e-book downloaden.

13. ZET WEBSITEBEZOEKERS AAN TOT ACTIE

Trigger bezoekers met banners, goed geplaatste knoppen en andere call-to-actions

om actie te ondernemen op je website. Want, remember; aan alleen websitebezoekers 

heb je niets, je moet ze aanzetten tot actie op je website!

14. MAAK GOEDE LANDINGSPAGINA’S OP JE WEBSITE

Heb je een goede promotiecampagne, maar deugt je landingspagina niet? Dan heb je 

er nog niets aan. Maak daarom goede en vooral effectieve landingspagina’s. Zo zorg je 

ervoor dat jouw campagne een winnende campagne wordt.

15. ZORG VOOR EEN GOEDE BETAALPAGINA

Wist je dat de checkout pagina (de betaalpagina) een van de belangrijkste pagina’s 

op je website is? Hier verdien je namelijk je geld, én hier kan je klanten verliezen. 

Verlies geen klanten op je betaalpagina door een slechte checkout. Bezoek de 

'Marketing tools' pagina op mijn website voor een goede betaalpagina software.
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Goede teksten op je website zijn erg belangrijk. Plaats jij teksten op je website om je 

website te vullen, of plaats jij teksten die een doel dienen. Kies je woorden zorgvuldig, 

zeggen ze ook wel. Plaats nooit zomaar een tekst op je website, maar zorg ervoor dat 

het een reden heeft om er te staan. Zorg voor websiteteksten die aanspreken, 

overtuigen en aanzetten tot actie. 
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16. PLAATS GOEDE TEKSTEN OP JE WEBSITE

17. MAAK EEN MOBIELVRIENDELIJKE WEBSITE

Google (en ook klanten) hecht(en) steeds meer waarde aan een ‘mobile first’ website. 

Je website moet er daarom vooral op mobiel goed uit zien. De verschuiving naar 

‘mobiel’ zal steeds belangrijker worden en het aantal mobiele gebruikers zal alleen 

maar toenemen. Beoordeel daarom vandaag nog je mobiele website.

18. MAAK VAN JE KLANTEN FANS

Een tevreden klant is goud waard! Stimuleer daarom mond-tot-mondreclame en 

houd je klanten tevreden. Dit is gratis reclame. Maak een plan om ambassadeurs te 

creëren. Zo haal je het maximale uit je klanten. 

19. METEN = WETEN (EN OPTIMALISEREN)

De een-na-laatste online marketing tip. Meet en analyseer je resultaten zodat je 

gerichte verbeteringen kunt aanbrengen. Bijvoorbeeld in je website, marketing funnels, 

promotiecampagnes en e-mail strategieën. Installeer om te beginnen Google Analytics 

en Google search console.

20. ONTWIKKEL (ONLINE) MARKETING KENNIS
De laatste tip is minstens zo belangrijk als alle andere Online marketing tips. 

Ontwikkel (marketing) kennis door boeken te lezen, cursussen te volgen en je te 

verdiepen in (online) marketing. Of schakel mij in als marketing coach :)
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Hulp nodig met Marketing?
Is jouw marketingstrategie niet in orde en heb je daarom een tekort aan klanten? 

En wil je graag een betere marketingstrategie? Laat mij je dan helpen! Ik help 

ondernemers en bedrijven bij het bereiken van hun marketingdoelen.

Meer weten? Vul het contactformulier in op mijn website.

Meer klanten, meer naamsbekendheid, beter online gevonden worden?  

Ik zorg ervoor dat we jouw doelen behalen. Je kan verschillende marketingtaken aan 

mij uitbesteden. Denk aan Facebook advertising, e-mailmarketing, SEO optimalisatie, 

copywriting, bloggen en meer.

Marketing uitbesteden

Marketing coaching
Ben jij een ondernemer? Of wil je je eigen business starten, maar heb je geen 

verstand van marketing? Dan ben jij degene die ik zoek. Met marketing coaching 

maak ik je wegwijs in de marketingwereld. Samen werken we aan een effectieve 

marketingstrategie die werkt voor jou. 

Waarmee kan ik jou helpen? Neem vrijblijvend contact op via mijn website.

www.jouw-marketingcoach.nl 



Jouw Marketingcoach
Specialist in Marketing

Waarmee kan ik jou helpen?

Contactgegevens:

Jouw Marketingcoach

Schoolstraat 51

3251 AX Stellendam

Tel: +31 6 15315621

info@jouw-marketingcoach.nl

Ik help ondernemers en bedrijven bij 
het bereiken van hun marketingdoelen.

www.jouw-marketingcoach.nl


