
Drukkerij Portaal

On- en offline 
combineren
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Crossmediaal 
adverteren

Voor ieder medium een aangepaste boodschap

● Print, werkt sterk als het gaat om awareness te krijgen, of 
als eerste contactmoment. 

● Internet is bij uitstek geschikt voor interactie;
○ Doorklikken om informatie op te halen;
○ Gegevens achterlaten;
○ Inschrijvingen;
○ Direct bestellen.



Doelgroep Activatie voor 
de klant van de drukkerij.
● Display+ voor de zakelijke markt
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 Klant wil flyer voor 
potentiële klanten

Dienstverlening drukwerk klant 

Ter bekendmaking van een nieuwe dienst wil een drukwerk 
klant een flyer laten drukken en verspreiden

● Ontwerp flyer
○ Met ondersteuning van de drukker

● Drukken van de flyer
○ Door drukker zelf 

● Verspreiden van de flyer door klant zelf
○ Adressen verkregen of verrijkt door drukker 

● Flyer online zichtbaar maken aan potentiële klant
○ B2B Doelgroep Activatie met Display+
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Hoe werkt Display+ ? 
Google Display+ B2B

De functionaliteiten in Google bieden tal van opties om gericht te 
adverteren. Echter worden in veel gevallen deze mogelijkheden niet 
optimaal benut, waardoor er teveel advertentiebudget wordt 
verspild aan klikken die geen conversie opleveren. 

Bij de campagnes die Indenty uitvoert ligt de focus op het bereiken 
van de juiste bedrijven op het juiste moment.
Met behulp van onze eigen unieke Google Display+ dienstverlening 
is dat nu beter mogelijk dan ooit tevoren!

Advertenties worden daadwerkelijk vertoond aan bedrijven die zich 
binnen de gewenste doelgroep bevinden, hierdoor kunnen uw 
klanten nog sneller en tegen lagere kosten hun doelen bereiken.
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 Display+ 
B2B Doelgroep Activatie

Dienstverlening drukwerk klant 

Via https://lead-generator.app/ kunnen we op basis van een 
zoekopdracht en filters een set bedrijven in kaart brengen

 !mogelijkheid om bij lokale bedrijven zichtbaar te worden!

● Filters
○ SBI-code
○ Type vestiging
○ Rechtsvorm
○ Bedrijfsgrootte
○ Locatie
○ & zoekopdracht! 

● De output
○ Adressen voor het verzenden van drukwerk
○ Door Google Ads koppeling advertentie 

mogelijkheden

https://lead-generator.app/
https://docs.google.com/file/d/1YOyubAitu0Ul5dcaukw0w7VLd_1dTCkq/preview
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