
Online 
Marketing.
Volledig ontzorgd  
voor een vast  
bedrag per maand!
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Onze  
succesformule.

Marketing volledig ontzorgd
Ontzorgd betekent ook écht ontzorgd, 
wij regelen alles voor je. Van strategie 
tot planning en van  uitvoer tot creatie 
van beelden. Zo zorgen we ervoor dat jij 
je handen grotendeels vrijhoudt. 
 
 
Klinkende resultaten op 
basis van een  beproefde 
online strategie  
Pixelfarm heeft in zijn 10 jarige bestaan  
inmiddels meer dan 120 klanten 
geholpen online succesvol te zijn! 
Elk bedrijf is anders maar door onze 
ervaring weten we wat er nodig is om 
jou online succesvol te laten zijn.  
 
 
Op basis van een vast bedrag 
per maand 
Geen verborgen kosten of aanvullende 
kosten, gewoon elke maand  dezelfde 
factuur!
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Contract per half of heel jaar 
We werken graag aan een duurzame 
en vruchtbare samenwerking, vandaar 
dat we contracten afsluiten met een 
minimale lengte van 6 maanden. 
 
 
360 graden
Uiteraard is relevant verkeer en goede 
scorende content belangrijk, maar we 
kijken breder dan dat. wat gebeurt er op 
je website, wat kan er verbeterd worden 
en waar heeft jouw business nou écht 
baat bij? Kortom, een brede blik en visie 
op (online) marketing.

‘Ignoring online 
 marketing is like   
 opening a business 
 but not telling anyone’
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Marketing
focus.

Ons online marketing abonnement is ideaal voor bedrijven 
die graag vooruit willen maar niet weten hoe, geen tijd ervoor 
hebben en vooral geen focus. Wij zijn er voor ondernemers 
en marketeers die écht vooruit willen en serieus met online 
marketing aan de slag willen om hun business doelstellingen  
te bereiken.

“Ik wil graag mijn (online) 
marketing verder 

professionaliseren” 

Herkenbaar?
“Ik ben de enige 

marketeer en heb 
onvoldoende tijd voor 

onze online marketing”

“We beginnen iedere 
keer maar, door de 

waan van de dag 
ontbreekt de strategie”

“Social media, content 
marketing, SEA, SEO, 

waar moet ik beginnen?”
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Onze  
resultaten.
Resultaat (en een soepele 
samenwerking) is waar het 
uiteindelijk allemaal om draait. Met 
een 9,4 voor klanttevredenheid, meer 
dan 90% van onze doelstellingen 
die we voor onze klanten behalen, 
hebben we in meer dan 10 jaar 
tijd een fantastisch track record 
opgebouwd.

Pixelfarm heeft ons DizzyData merk een nieuw gezicht gegeven, zowel online als 
offline. Onze websiteconversie is omhoog geschoten en de marketingcampagnes 
zijn enorm succesvol!” 

Micha Smit  -  Yuki

“
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We vinden het belangrijk om jou en 
jouw business goed te leren kennen. 
Tijdens een oriënterend gesprek kunnen 
we op basis van vooronderzoek al direct 
bepalen óf en wat we precies voor je 
kunnen betekenen.

Na een kennismaking stellen we altijd 
een groeiplan op maat op. Hierin komen 
we met een verkorte analyse, een  
prognose, doelstellingen en uiteraard 
een begroting. Zodra dit rond is, kunnen 
we vaak binnen enkele weken starten.

Kennismaking

Groeiplan op 
maatStappen. 

Hoe gaat het in zijn werk? 
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Maand na maand werken we volgens 
een vaste planning aan jouw online 
merk en succes. Strak georganiseerd en 
met een flinke dosis creativiteit zorgen 
weervoor dat we samen jouw doelen 
bereiken. Door continu data door te 
meten  zorgen we dat jouw succes ook 
meetbaar is.

Tijd om jouw bedrijf online naar het 
volgende niveau te tillen. In de eerste 
fase voeren we een zoekwoorden
onderzoek uit, maken we een website 
adviesrapportage en worden direct alle 
tools ingesteld en kleine verbeteringen 
doorgevoerd.

Online groei  
versnellen

GO!

Als je klant wordt van Pixelfarm krijg je 
altijd een onboarding gesprek met jouw 
dedicated succes manager. Die door
loopt samen met jou de strategie en  
het plan voor de komende tijd. Ook  
leggen we gelijk de tools uit waar we 
mee werken. Zo zorgen we dat je gelijk 
overal van op de hoogte bent.

Onboarding
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Opstart.
De opstartfase is zeer belangrijk, 
hierin zorgen we met allerlei snelle 
optimalisaties dat de basis versterkt 
wordt. Parallel zorgen we met een 
goede strategie dat de fundatie wordt 
gelegd voor jouw online succes.
 
 
Onboarding sessie 
In de strategie presentatie staan onder 
andere de doelstellingen, het plan en 
alles wat er moet gebeuren om jouw 
online groei te versnellen. Dit volgen 
we tot de letter en zo zorgen we dat we 
gegarandeerd succes behalen. 
 
 
Zoekwoordenstrategie
Op basis van een uitgebreid 
zoekwoordenonderzoek bepalen we 
samen de relevante zoektermen waar jij 
op gevonden wilt worden. Dit wordt als 
basis gebruikt voor een contentplanning 

Contentplanning
Naast het strategisch plan, zorgen we dat 
op basis van het zoekwoordenonderzoek 
een contentplanning gemaakt wordt.  
Hierin staat exact beschreven wanneer 
welke content gemaakt en geplaatst 
wordt. 

UX verbeterrapportage
De UX verbeterrapportage is een 
uitgebreide  analyse op websitedata, 
website of webshopsnelheid en 
gebruikersonderzoek. Op basis hiervan 
stellen we een  lijst op met website of 
webshopverbeterpunten die belangrijk 
zijn om op te lossen zodat de conversie 
toeneemt.

‘The key to  
success is to  

focus on goals, 
not obstacles.’
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Doorlopend.
SEO & SEA
Je online zichtbaarheid verbeteren door 
de technische staat en de content van 
je website te verbeteren of door middel 
van zoekmachine adverteren.  

Content marketing
Door op de juiste momenten binnen 
de klantreis jouw prospect de juiste 
content te serveren beïnvloeden we het 
aankoop en beslissingsproces.

Campagnes
Door een combinatie van online 
adverteren, content en slimme 
mechanieken zorgen wij voor optimaal 
rendement op zakelijke leadgeneratie 
campagnes.
 

Proactiviteit
Onze online marketing professionals 
zorgen ook voor een kritische blik op je 
digitale klantprocessen.

‘Don’t stop 
when you’re 

tired. Stop 
when you’re 

done.’

Data & analytics
Door Google Analytics en andere 
online toolings op de juiste manier te 
configureren en te combineren zorgen 
we voor zuivere data. Door de juiste 
rapportage tools en dashboards op 
maat, maken we data voor iedere 
stakeholder inzichtelijk en begrijpelijk. 
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Wat krijg je 
verder.

Maandelijks een kristalheldere rapportage 

Een dashboard zodat je altijd up to date bent

Een vast contactpersoon, jouw eigen succesmanager!

Per kwartaal een evaluatiemoment

Elke maand een call om die maand door te nemen
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Samenwerken.
Samenwerking via een 
makkelijke tool
Bij Pixelfarm krijg je toegang tot een 
eigen omgeving. In deze omgeving 
houden we alles bij en communiceren 
we als team met jou en met elkaar. 
Zo heb jij altijd volledig inzicht in de 
voortgang van jouw groei.
 

‘Teamwork  
  makes the  
  dreamwork’

Dé perfecte match tussen ons als bureau 
en jou als klant is enorm belangrijk 
voor het succes dat we boeken. Goede 
communicatie, proactiviteit, positiviteit, 
transparantie en innovatie zijn onze 
kernwaarden. De bedrijven die dat met 
ons delen zijn vaak jarenlang klanten, 
waar we dag in dag uit ons stinkende 
best voor doen.

(Bijna) 24/7 bereikbaar
Of je nou liever belt, mailt of whatsappt: 
we staan altijd voor je klaar!
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P
Online groeiversnellers.
Gazellen
Awards

12



Om online succesvol te zijn is het 
belangrijk dat alles “klopt”. Je website 
moet perfect zijn, je moet goed 
gevonden worden en je merk moet 
continu online zichtbaar zijn. Wij 
helpen jouw bedrijf met een compacte 
digitale strategie en volledige marketing 
ontzorging. 

Over ons
Pixelfarm is 10 jaar geleden begonnen 
als online marketing bureau. Inmiddels 
helpen we klanten vaak op meerdere 
manieren en proberen we online 
branding, marketing, technologie 
en data aan elkaar te verbinden om 
jou nog succesvoller te maken. We 
werken voor verschillende bedrijven en 
merken, allemaal met hun eigen unieke 
uitdaging. Allemaal hebben ze hetzelfde 
gemeen; online de volgende stap zetten!

Wij hebben één doel: jouw  
online groei versnellen

Een online merk is meer dan 
alleen social media 
(Online) merken hebben de toekomst. 
Vandaag de dag zoek je niet meer op 
‘wasmachine kopen’ maar ga je direct 
naar Coolblue of BOL.com. Door actief 
te zijn op social media maar de aan
dacht te trekken met campagnes & PR 
zorg je dat je online een sterk merk 
opbouwt. 
 

Jouw klant digitaal centraal 
UX (user experience) is breder dan  
een mooie nieuwe website. UX zijn alle 
 processen van jouw bedrijf waar jouw 
klant mee te maken krijgt. Klanten 
verwachten een ultieme experience 
waarin alles klopt. Als Pixelfarm helpen 
we jouw digitale klantprocessen beter 
op orde te krijgen; van CRM op maat, 
email marketing en marketing  
automation.

Online groeiversnellers.
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Klaar om jouw 
online groei  
te versnellen?
Wil je een keer sparren over jouw online groei? We helpen je 
graag om jouw doelen te behalen. Vraag via onze website een 
online groeiplan aan of bel om direct de mogelijkheden te 
bespreken.

0180 642 060

getintouch@pixelfarm.nl

www.pixelfarm.nl
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