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“ALLES WAT OP EEN WEBSITE GEBEURT IS MEETBAAR,
NEEM OP BASIS DAARVAN ACTIES OM NOG MEER
BEZOEKERS AAN TE TREKKEN.”
KMO's helpen met het succesvol toepassen van digitale marketing is echt waar Lieven voor staat. Al
sinds eind jaren 90 geeft Lieven seminaries, keynotes, trainingen en webinars over thema's als
zoekmachineoptimalisatie, Google Analytics, e-mailcommunicatie en sociale media. Heel wat
organisaties zoals UNIZO, opleidingscentra zoals Syntra en beroepsorganisaties deden al beroep op
zijn diensten als spreker.

LIEVENS EXPERTISES: opstarten en uitbouwen van een webshop, zoekmachineoptimalisatie,
websiteoptimalisatie, Google Analytics
VRAGEN DIE U ZEKER AAN LIEVEN MAG STELLEN:
 Op welke manier / via welk kanaal kan ik best starten met e-commerce? Waar moet ik allemaal
rekening mee houden?
 Hoe maak ik een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke website / webshop?
 Hoe kan ik het aantal aankopen in mijn webshop verhogen?
 Welke betaalmogelijkheden moet/kan ik aanbieden in mijn webshop?
 Hoe kan ik mijn website beter vindbaar maken in Google?
WAT MAG U WEL / NIET VAN LIEVEN VERWACHTEN:
Lieven geeft advies over het versterken van uw website, het opstarten van uw e-commerce
activiteiten, … Wat hij niet doet is de eigenlijke websiteontwikkeling en begeleiding van bv. Google
Adwords campagnes.

BASISTARIEF: €250/halve dag (excl. btw)
Voor langere trajecten is het mogelijk om KMO Portefeuille aan te vragen.

VAST PAKKET: opportuniteitenstudie van uw website (of webshop)
Uw website of webshop wordt doorgelicht o.b.v. 120 punten. Thema’s die behandeld worden:







Zoekmachineoptimalisatie
Integratie en gebruik van sociale media
Gebruiksvriendelijkheid van uw site/shop
Inhoud
Conversieoptimalisatie
Google Analytics integratie en gebruik

O.b.v. de studie krijgt u een rapport met advies om uw site/shop te versterken. Het rapport wordt
voorgesteld tijdens een meeting (3u). Aanvullend wordt een opleiding zoekmachineoptimalisatie
voorzien (4u), op maat van uw onderneming.
Prijs voor dit all-in pakket: €1.500 (excl. BTW)

LIEVEN ONDER DE ARM NEMEN OF MEER WETEN OVER DE CONCRETE MOGELIJKHEDEN EN
VOORWAARDEN? Contacteer UNIZO Retail via retail@unizo.be of via de UNIZO Ondernemerslijn op
0800/20.750.

