Klanten vinden, binden, boeien en behouden
Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers
MKB-ers met ambitie zien hun kans: social media zijn een pure marketingrevolutie! Maar hoe boost je echt je business met bijvoorbeeld Twitter en
Facebook? Hoe zet je sociale netwerken in om meer te verkopen?
BusinessBoost biedt MKB-ondernemers 100% maat-

een intern webcare team of zelf alle sociale net-

werk. Effectieve oplossingen voor bedrijven en

werken te volgen. Aan BusinessBoost kan je Social

organisaties op het snijvlak van sales en sociale net-

Media uitbesteden.

klantenbinding,

meer exposure en
meer inzicht.

werken, die je direct een beslissende voorsprong

Like

Meer omzet, meer

geven. Méér omzet, meer klantenbinding, meer per-

BusinessBoost doet dit op het gebied van:

spectief. Daarnaast biedt BusinessBoost bedrijven

• Social Media Advies

totale ontzorging op de sociale netwerken. Meer

• Social Media Realistatie

fans, meer 1 op 1 communicatie met volgers, klanten-

• En totale ontzorging door het E-Center.

service, zien wat er precies rond de onderneming
en in de markt leeft, klantencontact en dagelijks

Social media inzetten of optimaliseren?

relevante inhoud voor uw sociale media kanalen?

Met BusinessBoost haal je eruit wat erin zit!

Ondernemers kunnen blijven ondernemen zonder
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Klanten vinden, binden, boeien en behouden
In onze visie zijn social media niet alleen directe omzetboosters, maar ook
uw oren en ogen in de markt. Ze zijn heel belangrijk om te ontdekken
wat klanten en concurrenten willen en vinden. En bij uitstek geschikt om
de buzz rond diensten en producten te volgen, aan te jagen en de juiste
richting in te sturen: ùw richting.
Daarnaast helpen Facebook, Twitter en andere

te, betaalbare en uiterst effectieve ondersteuning

sociale netwerken de betrokkenheid, die veel men-

van uw marketing en sales. Social media = kansen

sen hebben bij uw product of bedrijf te kanalise-

voor iedereen: óók als uw advertentiebudget be-

ren: ze geven tips, hun mening... en goede raad.

perkt is. Onze visie: zet social media intelligent in.

Effectieve oplossingen op het snijvlak van sales

Zó dat ze een onderdeel zijn van de totale marke-

en sociale netwerken zijn vaak een integratie van

ting- en bedrijfsstrategie. BusinessBoost helpt u om

‘zenden’ en ‘ontvangen’. Kortom: word of mouth-

dat extra snel te bereiken! Onze visie komt 100% tot

marketing in optima forma. Verder waren “vroeger”

uitdrukking in onze Social Media diensten, waarbij

grote advertentiebudgetten nodig om nieuwe klan-

wij creativiteit, originaliteit, proactiviteit en een

ten te bereiken. Dankzij social media is dat voorbij.

optimale continue wisselwerking garanderen.

De sociale netwerken op internet bieden een direc-
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Network
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Het E-center van Business Boost voor het vinden van
volgers, klantenservice en nieuwe content op uw
sociale netwerken, terwijl u onderneemt!
Om optimaal te profiteren van Social Media is structurele inzet,overzicht,
kennis en tijd nodig. Grotere beursgenoteerde bedrijven en (semi)overheidsinstanties hebben in de vorm van speciale webcare teams de tijd en
mogelijkheden, die minder grote bedrijven vaak minder hebben.

Follow

Wat als uw onderneming wellicht enige schroom en

nessBoost iedere dag activiteiten op uw sociale

geen tijd heeft om dagelijks voor relevante content

netwerken uitgevoerd. Ook klantenservice is een

op sociale netwerken te zorgen, informatie op te

uiterst belangrijke hoofdtaak van deze teams.

sporen en niet altijd uw klanten via Twitter kan be-

Vragen en klachten op bijvoorbeeld Twitter worden

dienen? Wat als u meer uit social media wilt halen,

opgespoord en behandeld. De meting, voortgang en

maar uw onderneming ontbeert gewoonweg de tijd

het succes van die activiteiten worden periodiek

en middelen om dit op een structurele manier te

gerapporteerd en volledig transparant gemaakt. Wat

doen? De sociale netwerken zijn ook voor uw bedrijf

gebeurt er precies in het BusinessBoost E-Center?

een uitstekend verlengstuk van de (sales)strategie
in combinatie met uw sales team en internetsite.

1.Content support

BusinessBoost helpt bedrijven namelijk niet alleen

Iedere dag wordt er gezorgd voor content op de

door advies en realisatie van Social Media kanalen,

sociale netwerken. Dit kunnen bijvoorbeeld Tweets,

maar vooral door het webcare gedeelte (volledig) op

maar ook geschreven artikelen voor Blogs zijn. Het

zich te nemen. Aan de hand van een gezamenlijk ge-

gaat om de uitwisseling van relevante informatie,

kozen strategie, die in lijn is met de doelstellingen

die afgestemd op de vooraf afgesproken doelstel-

van uw bedrijf en afdelingen, worden er door Busi-

lingen, effectief door ons wordt ingezet.
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2.Company support

4. Social Media Pro.

Meer volgers, meer fans of een duidelijkere en re-

Bij veel bedrijven is Social Media in handen van een

levante positionering van uw identiteit of product.

zelfstandig opererende manager of een enthousias-

Niet voor niets wordt er gesproken over sociale

te medewerker, die dit in part time of in de avon-

netwerken, waarop wij uw (toekomstige) klanten,

duren doet. Vaak staan deze medewerkers er min

concurrenten, fabrikanten kunnen tegenkomen. Aan

of meer alleen voor. BusinessBoost vindt dit zonde

de hand van afgesproken zoekwoorden bewaakt het

aangezien er veel passie en energie zit in het bijhou-

E-Center iedere dag wat er via Social Media zoal

den van de laatste trends en de bedrijfsnetwerken

gemeld wordt. Wanneer de informatie van dermate

en er voor bedrijven vaak veel meer mogelijkheden

belang is, dat het onmiddellijke actie vereist, mel-

zijn. Daarnaast vinden deze medewerkers het fijn

den wij dit u vanzelfsprekend direct. Daarnaast gaat

om op regelmatige basis met iemand met kennis van

BusinessBoost actief op zoek naar uw potentiële volgers.

Social Media te kunnen sparren en gegevens uit te
wisselen.

3. Client support
Klanten, die praten over uw onderneming of pro-

De Social Media Pro van BusinessBoos assisteert deze

duct? Klanten, die u mee willen helpen? Wellicht

medewerkers om voor het bedrijf of organisatie

klanten, die een klacht uiten via Twitter. Het ge-

meer rendement, draagvlak en (gemeten) succes uit

beurt zo vaak. Hoe bewaak je wat er gemeld wordt,

hun inspanningen te halen. Onder de taken van de

zodat je snel en adequaat antwoord geeft? Hoe

Social Media Pro vallen de volgende zaken:

moet je reageren? Het E-Center bewaakt niet alleen

• Samen opstellen van een compleet en strategisch

de meldingen, maar kan indien gewenst ook namens

• Social Media plan

u reageren en/of dit via een 1 op 1 communicatie

• Kennis delen en het eventueel inregelen van

met uw organisatie zo snel mogelijk melden.

Social Media kanalen
• Periodieke evaluatie van de voortgang, nieuwe
ontwikkelingen en advies inzake de content
• Wanneer gewenst hulp bij webcare
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Like

Realiseer, optimaliseer en registreer uw
Social Media succes met BusinessBoost!
BusinessBoost biedt u als ondernemer 100% maatwerk,met als doel social
media succesvol in te zetten als volwaardig onderdeel van uw marketing,
sales en organisatie.
Onze visie:

zet social media
intelligent in,

zodat ze een

onderdeel zijn
van de totale

Resultaat: buzzing your company, meer zoekmachi-

ving startsituatie; samenhang met uw marketing en

neleads, nog beter weten wat klanten wel en niet

sales; een concreet, meetbaar doel plus een tijdlijn

willen, meer fans en volgers, meer exposure en

met evaluatiemomenten.

vooral: meer omzet. Naast de activiteiten van ons
E-Center geven wij vanzelfsprekend ook advies en

Perfecte realisatie.

realiseren wij complete social media campagnes.

BusinessBoost realiseert de activatie van de gewens-

marketing-,
sales- en

bedrijfsstrategie.

te social media kanalen en campagnes voor uw orgaPraktijkgericht advies.

nisatie. Geïntegreerd in uw bestaande verkoop- en

Iedere onderneming is anders. Daar houdt Business-

verdienmodel en helemaal afgestemd op uw doel-

Boost rekening mee. Daarom is ons advies altijd 100%

stellingen.Op korte termijn ervaart u de voordelen

maatwerk,toegesneden op ùw product of dienst,

van hands-on professionals die voor u werken: uw

klanten, prospects en marktomstandigheden. Wij

naamsbekendheid, uitstraling en sales krijgen de

luisteren goed naar u en vertalen uw ambities in een

boost die ze verdienen!

Follow Fans Web Internet
Social Marketing Network
Like Business Boost Find
Share Network Buzzing Page
Retweet Leads Visie Group

praktijkgericht advies. Ieder advies omvat: beschrij-
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adres
telefoon
e-mail

Lekdijk-West 121
2861 EV Bergambacht
+31(0)6 41 54 29 29
info@businessboost.pro

www.businessboost.pro

