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Ambassadeur
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Google Ads
SEA - betaald

Google organisch
SEO



Ø Content

Ø Structuur

Ø Meta descriptions

Ø Leesbaarheid - code

Ø Pagespeed

Ø Mobile

Ø Beveiliging (Https)

Ø Linkbuilding

Ø Social media

Positie verbeteren in Google:

Google Marketing | SEO



Zoekwoordenanalyse

ü Short-tail: schuifdeuren utiliteitsbouw 

ü Long-tail: schuifdeuren utiliteitsbouw kopen den haag

ü Synoniemen: wandscheiding, schuifdeursystemen, 

brandwerende schuifdeuren

Google Marketing | SEO



(SEO) Technische gezondheid van de website
online leadgeneratie

Google Marketing | SEO
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Jaloezieën zijn er in alle soorten en maten. Horizontaal, uitgevoerd in kunststof en hout. Maar ook verticaal, uitgevoerd in kunststof, aluminium en
textiel. Hubo Loosduinen heeft de jaloezieën in verschillende kleuren, dessins en maten. Zo zit er altijd iets voor u tussen.

JALOEZIEËN

HORIZONTALE JALOEZIEËN
Voor een goede lichtregeling zijn horizontale jaloezieën uitermate
geschikt. U kunt kiezen voor volledige lichtinval, waarbij er tevens een
volwaardig zicht van en naar buiten is. Maar u kunt ook zorgen voor
minder lichtinval, waarbij u tegelijkertijd het zicht vanuit buiten
beperkt.

Ruime keuze
Hubo Loosduinen heeft de horizontale jaloezieën in een uitgebreid
aanbod aan kleuren en dessins. Denk aan modern uni of een
klassiekere hout- of zelfs suèdeprint.

Overal in huis te plaatsen
De horizontale jaloezieën zijn in verschillende maten verkrijgbaar. De
beschikbare lamelbreedtes zijn 16, 25, 50 en 70 mm. Het praktische
van deze jaloezieën is dat ze ook geschikt zijn om te bevestigen op een
schuine wand, bijvoorbeeld in een dakraam. De jaloezieën kunnen
tevens geplaatst worden in vochtige ruimtes. Denk hierbij aan
badkamers en keukens. Ook op deuren kunt u de horizontale
jaloezieën bevestigen.

Prijzen

Bel ons op 070 – 397 33 11  of vraag een vrijblijvende o!erte aan voor
een prijsopgave op maat.

VERTICALE JALOEZIEËN
Als u graag vrij uitzicht wilt hebben naar buiten, maar de inkijk naar
binnen wilt kunnen beperken, dan zijn verticale jaloezieën een
geschikte oplossing voor u. Door het ontwerp zijn deze jaloezieën
daarnaast uitermate geschikt voor grote ramen, zoals in schuifpuien,
en voor schuine raampartijen. Toch gaat de functionaliteit van verticale
jaloezieën niet ten koste van de sfeer.

Keuze uit verschillende materialen

De verticale jaloezieën zijn verkrijgbaar in kunststof, aluminium en
textiel. Elke stof zorgt voor zijn eigen, bijzondere uitstraling. Zo zijn de
jaloezieën van textiel vaak iets zachter en klassieker om te zien en
hebben de aluminium en kunststof varianten een meer trendy en
strakkere uitstraling. De verschillende soorten lamellen zijn tevens
verkrijgbaar in verschillende structuren.

Onderhoud van de verticale jaloezieën

De lamellen van kunststof en aluminium zijn gemakkelijk schoon te
maken en kunnen tegen vocht. Bepaalde lamellen van textiel zijn
voorzien van Topar®, een vuilafstotende laag of van een Dustblock TM
coating.

Afmetingen

Hubo Loosduinen biedt verticale jaloezieën aan in 50, 70, 89, 127 en
250 mm lamelbreedte.

Prijzen

Bel ons op 070 – 397 33 11  of vraag een vrijblijvende o!erte aan voor
een prijsopgave op maat.

HOUTEN JALOEZIEËN
Wanneer u liever jaloezieën van natuurlijke producten aan uw interieur
wilt toevoegen, dan zijn de houten jaloezieën een uitstekende keuze.
De functionaliteit van de houten jaloezieën zijn hetzelfde als bij de
kunststof horizontale jaloezieën, alleen de uitstraling is anders. Deze
kan als rustig en warm omschreven worden.

Diverse kleuren leverbaar
De houten jaloezieën zijn beschikbaar in verschillende kleuren. Met de
“Classic” uitvoering heeft u jaloezieën met opengewerkt houten
bovenpro"el en een houten onderpro"el. Daarmee heeft u jaloezieën
met een authentieke uitstraling. Hebt u liever een warme of trendy
kleur? Die kan Hubo Loosduinen ook leveren.

Afmetingen
De houten jaloezieën kunnen worden uitgevoerd met een ladderkoord
of een ladderband. De houten jaloezieën zijn verkrijgbaar in 25, 35, 50
en 70 mm lamelbreedte.

Prijzen

Bel ons op 070 – 397 33 11  of vraag een vrijblijvende o!erte aan voor
een prijsopgave op maat.
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Google Ads
voor gericht en relevant webverkeer

ü Snel potentiele klanten bereiken

ü Flexibel – goed voor tijdelijke actie

ü Gericht bereik (o.a. regionaal)

ü Prima voortgang en resultaten meten

ü Grip op de kosten

Google Marketing | SEA



Google Marketing | SEA & SEO



Google Marketing | SEA – Display Ads



Google Marketing | SEA - Remarketing





Online leadgeneratie | IP tracking
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Meer succes met LinkedIn
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Social Media gebruik in Nederland
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Social Media gebruik in Nederland
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Meer succes met LinkedIn
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Leads via social media



LinkedIn
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LinkedIn is Netwerken
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LinkedIn gaat over Social Selling

Social selling is een proces waarin je je (sociale) 

netwerken inzet om de juiste professionals en 

besluitvormers (online) te ontmoeten, 

hen kennis laat maken met jouw expertise, jouw 

werk en jouw merk 

en vervolgens bouwt aan een sterke (online) relatie, 

waarin je in eerste instantie alleen geeft en verbindt, 

om uiteindelijk omzet/nieuwe klanten/ meer 

bekendheid te genereren. 



De basis voor Social selling

CLAIM JE EXPERTISE

1. Professioneel profiel

2. Vindbaarheid

3. Zichtbaarheid 

4. Juiste personen aantrekken

5. Sterk netwerk
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Persoonlijk en bedrijfsprofiel
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Bedrijfsprofiel
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LinkedIn content – Branding style



LinkedIn advertising



Persoonlijk profiel
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Vindbaarheid op LinkedIn

Je wordt gevonden op 
zoekwoorden die voorkomen 
in je LinkedInprofiel



Zoeken in LinkedIn
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LinkedIn Groepen
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LinkedIn Groepen – kennis claimen
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LinkedIn Groepen
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Persoonlijke zichtbaarheid via LinkedIn



LinkedIn bericht: Taggen en ##
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LinkedIn content – zakelijk

Voldoende om 
over te praten
• Kennis
• Trends
• Klantencases
• Referenties
• Producten en diensten 
• Onderzoeken
• Vacatures
• Blogs en Vlogs
• Ontwikkelingen binnen de sectoren
• Kernwaardes bedrijf
• Zakelijke events
• Etc.



Social Selling Index

Google naar: Social Selling Index LinkedIn



Goede strategieSocial Selling

§ Definieer doelstellingen

§ Doe een analyse

§ Maak een strategie

§ Optimaliseer de middelen

§ Zorg voor afwisseling

§ Wees authentiek

§ Durf te delen

§ Waarborg de continuïteit
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Lets’s connect



Bedankt voor de aandacht

Inspiratie omzetten naar acties?

Jochem van Loon

j.vanloon@sociallane.nl

0625098750 

mailto:j.vanloon@sociallane.nl

