SiteFizzion, uw eigen website op Facebook
Met SiteFizzion, de geintegreerde website op Facebook, vergroot u de
herkenbaarheid onder uw klanten en bezoekers van uw website.

“Vergeet traditionele en onmeetbare
advertenties, profiteer nu van sociale media”
Van eenzijdige promotie naar
gezamenlijke betrokkenheid
Wat betekent de inzet van sociale media
voor uw organisatie? Meer verkeer naar
uw website? Een grotere naamsbekendheid? Of gewoon meer leads en verkoop.
De snelle opkomst van sociale media zet
bedrijven voor het blok. Moeten ze mee
in de hype? Levert het überhaupt iets op
of kost het alleen geld?
Sitefizzion levert conversie en resultaat
op de inzet van tools. Daarbij laten wij u
graag inspireren met strategisch-creatieve campagnes binnen de sociale media
kanalen.
Sociale Media campagnes
Sociale media marketing programma’s
richten zich met name op het opstarten
en onderhouden van een online dialoog
en het creëren van content die zoveel
aandacht opwekt bij deelnemers dat deze
wijd verspreid raakt binnen de sociale (en
traditionele) media kanalen. Het eerlijke
aspect van deze manier van communicatie zorgt ervoor dat de boodschap als
authentiek wordt ervaren waardoor de
betrokkenheid en loyaliteit verhoogd
wordt. Onderzoek wijst uit dat de con-

sument steeds kritischer en cynischer
wordt ten aanzien van traditionele
reclame die continue afgevuurd wordt.
Hoe kan mijn organisatie optimaal
gebruik maken van sociale media?
Sociale media inzetten om de hype
is geen goed idee. Het vergt overtuiging, structuur en tijd. Bovendien moet
duidelijk zijn met welk doel, welke
boodschap en welke doelgroep u
werkt. Hoe gaat u ze bereiken en welke
nformatie gaat u verspreiden? Onze
sociale media tools en diensten geven u
alle handvatten voor een juiste start in de
wereld van sociale media.
Hanteert u een eigen huisstijl op uw
website?
Met SiteFizzion voert u deze door op uw
Facebook pagina. Beschikt u nog niet
over een design, dan bieden wij de
professionele service om de merkbeleving
onder uw klanten te vergroten door
website en marketing instrumenten
up-to-date te brengen met een passend
ontwerp.
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Facebook
Facebook is een sociale netwerk website en bestaat
sinds mei 2008 ook als Nederlandstalige versie. In 2008
groeide de site met 600.000 nieuwe aanmeldingen per
dag. In april 2009 had Facebook meer dan 200 miljoen
actieve gebruikers, vijf maanden later waren dat er al 50
miljoen meer. In november 2010 waren er in Nederland
al meer dan 3.000.000 gebruikers aangemeld. Op dit
moment bedient Facebook een half miljard gebruikers,
circa 7% van de totale wereldbevolking.

“Vergeet traditionele en onmeetbare
advertenties, profiteer nu van sociale media”

1. Wij maken een bedrijfspagina voor u aan
op Facebook met een unieke URL bijvoorbeeld: www.facebook.com/uwbedrijfsnaam
2. Op deze bedrijfspagina binnen Facebook
komen menu-knoppen waaronder de webwinkel en/of mini site worden geïnstalleerd
(demo op facebook.com/amrathamsterdam).

3. U wordt vervolgens getraind om met
behulp van de beheer-module zelfstandig
uw mini site te voorzien van tekst, beeldmateriaal en response mechanismen.
4. Wij adviseren u over de richtlijnen met
betrekking tot het communiceren van uw
personeel in de sociale media kanalen.
Additioneel bieden wij een sociale media
redactie die uw Facebook mini site beheert.

5. Tenslotte zult u de website onder de aandacht moeten brengen bij uw doelgroep.
Dit kan door de unieke URL te promoten
maar nog beter is het werven van fans en
volgers. Samen ontwikkelen we graag uw
eigen sociale media campagnes die zorgen
voor het zogenaamde sneeuwbal effect; laat
uw fans nieuwe fans aanbrengen.
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