
WIE ZIJN
DMVD
Wij zijn de mannen van Delft, wij zorgen 
ervoor dat bedrijven online vindbaar 
worden en blijven.

Niemand adverteert om geld 
te verspillen.

Je adverteert om de juiste doelgroep te 
bereiken. Met traditionele marketing 
bereik je veel mensen, maar wat voor 
mensen bereik je precies en hoeveel 
haal je uit deze investeringen? Daar 
kom je jammer genoeg niet makkelijk 
achter, gelukkig kunnen we tegenwoor-
dig ook andere tools gebruiken om dit te 
verhelpen. Met goed uitgevoerde online 
marketing campagnes heb jij volledig 
inzicht over je uitgaven en het rende-
ment. Online marketing is in veel 
gevallen ook goedkoper dan traditionele 
marketing en de mogelijkheden om jouw 
doelgroep te bereiken zijn een stuk 
uitgebreider. Daarbij is het bereiken van 
prospects die jou product of dienst nog 
niet kennen op veel verschillende 
manieren mogelijk. 

Bereik meer mensen

Al heb je een grote basis aan vaste 
klanten, nieuwe mensen bereiken is 
altijd goed. Wij helpen jou om zoveel 
mogelijk mensen te bereiken die op jouw 
oplossing zitten te wachten. Het mooie 
van online marketing is dat je niet alleen 
de mensen bereikt die al zeker weten 
dat ze iets nodig hebben, maar ook de 
mensen die het nog niet weten. Door 
middel van een goede strategie en 
pakkende advertenties overtuigen wij 
samen die groep mensen.

Verhoog uw conversie

Met online marketing kan je je doelgroep 
op meerdere manieren bereiken. Bijna 
ieder huishouden heeft een computer, 
tablet of smartphone (de meeste zelfs 
allemaal). Met online marketing bereik je 
je doelgroep op een door hun gekozen 
device, maar er is geen enkel device wat 
we niet kunnen bereiken. Je zorgt dat je 
beter zichtbaar bent en hiermee kan je 
makkelijker naar een conversie sturen 
en het mooiste is nog wel dat je precies 
kan bij houden hoeveel een conversie 
kost.

Op projectbasisOp projectbasis

SEO Optimalisatie

- Inclusief SEO rapportage

SEA

- Intake gesprek
- Doelgroep analyse
- Project begeleiding
- Periodieke evaluatie
- Realtime dashboards

Project basis    - De omvang van het project   
           wordt ingeschat naar aanleiding  
           van het eerste contact.

Vanaf €650,00Vanaf €450,00

Back to basic

- 2 FB posts per week
- 2 Insta posts per week
- Instagram stories
- Community management

Serious Business

- 2 FB posts per week
- 2 Insta posts per week
- Instagram stories
- Webcare
- 2 fotoshoots per jaar

Social Session - 90 min. brainstorm sessie +   
           een persoonlijk actieplan.€275,00
Social Scan      - Uitgebreide reportage over je   
            Social, incl. 3 concept posts.€175,00

Dagdeel fotografie

- Shoot begeleiding
- 25 bewerkte foto’s
- Fotostyling
- Max. 2 locaties 

Hele dag fotografie

- Shoot begeleiding
- 40 bewerkte foto’s
- Fotostyling
- Meerdere locaties 

Videografie       - Filmen en editen.

Project basis    - Prijs in overleg indien er meer  
                         materiaal gewenst is.

Vaste prijs €975,00Vaste prijs €695,00

Vanaf €1200,00
Content dev.    - Advertenties ontwerpen,                             
          moodboards, whitepapers,            
          huisstijl, grafisch design.
Prijs op aanvraag.

Website development

Informatieve website

Strategische website

Converterende webshop

Workshop website maken

€1500,00
€3500,00
€2000,00
€500,00

Vanaf

Vanaf

Vanaf

Vaste prijs

Zoekmachine Adverteren (SEA) - Zoekmachine Optimalisatie (SEO) - Social Media Marketing - E-mailmarketing  
Adverteren op Facebook  -  Adverteren op Youtube  -  Web Analytics   -   Website Development   -   Copywriting 


