
Google 
Remarketing 
Target klanten die reeds interesse 
hebben getoond in uw bedrijf. 



Wat is remarketing? 

• Met remarketing kunt u uw advertenties laten zien aan mensen die 

uw website hebben bezocht, maar niet de gewenste actie hebben 

ondernomen (bijvoorbeeld kopen of aanmelden) 

 

• Remarketing is een krachtig middel om contact te houden met uw 

doelgroep en de ROI van uw marketingcampagnes kan er drastisch 

door verbeteren 

Wat? Tips voor 

succes 

Conclusie Hoe 

werkt 

het? 

Voordelen 



Wat zijn de voordelen van 

remarketing? 
Meer relevantie, meer leads 

Een oplossing voor het verhogen van de relevantie van uw andere 

campagnes. Target de juiste mensen met de juiste boodschap 

 

Dekking 

Het Google Display Netwerk bereikt miljoenen unieke 

internetgebruikers over de hele wereld 

 

Steeds gerichtere inhoud 

Van generieke naar steeds gesegmenteerdere boodschappen zodra uw 

prospects eenmaal uw website hebben bezocht 

Wat? Tips voor 

succes 

Conclusie Hoe 

werkt 

het? 

Voordelen 



Hoe werkt het?  

Een gebruiker 

bezoekt uw website, 

maar koopt niets of 

onderneemt geen 

andere actie 

Google plaatst een 

‘cookie’ in de browser 

van de gebruiker om 

te laten zien dat deze 

uw browser heeft 

bezocht 

De gebruiker verlaat 

uw website en gaat 

naar andere websites 

in het Google Display 

Netwerk 

De ‘cookie’ activeert 

uw advertentie, zodat 

deze wordt 

weergegeven op deze 

websites. Op die 

manier ziet de 

gebruiker opnieuw 

reclame voor uw bedrijf 

Wat? Tips voor 

succes 

Conclusie Hoe 

werkt 

het? 

Voordelen 



Uw doelgroep vóór  

remarketing 
• Mensen zijn op zoek naar producten en services 

 

• Mensen doen onderzoek en vergelijken voordat ze iets kopen.  

 

 Hoe zorgt u ervoor dat ze bij u terechtkomen? 

Wat? Tips voor 

succes 

Conclusie Hoe 

werkt 

het? 

Voordelen 



• Target mensen die uw website eerder hebben bezocht 

 

• Op elke nieuwe website die ze bezoeken, krijgen ze uw 

advertentie opnieuw te zien. Zo worden ze steeds aan uw 

bedrijf herinnerd wanneer ze op internet blijven surfen 

Wat? Tips voor 

succes 

Conclusie Hoe 

werkt 

het? 

Voordelen 

Uw doelgroep met  

remarketing 



Hoe kan ik het voor mij  

laten werken? 
• Lok klanten naar uw website met behulp van een geweldige aanbieding  

 

• Target mensen die uw website hebben bezocht, maar geen conversies 

hebben gegenereerd 

 

• Target klanten die een online formulier gedeeltelijk hebben ingevuld, maar 

niet hebben voltooid 

Wat? Tips voor 

succes 

Conclusie Hoe 

werkt 

het? 
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Conclusie 
Waarom moet ik remarketing gebruiken? 

Remarketing levert resultaat op. 

 

• Over het algemeen genereren nieuwe bezoekers geen conversies tijdens 

hun eerste bezoek 

 

• Target de juiste gebruikers opnieuw met de juiste boodschap en verhoog 

het aantal conversies 

Wat? Tips voor 

succes 

Conclusie Hoe 

werkt 

het? 

Voordelen 



Voor vragen of hulp bij het instellen van Google 

Remarketing kunt u contact opnemen met: 

Marco Leesberg: marco@leesberg.nl 

 

Succes! 

http://www.leesberg.nl/tool-metatag.html

