
€250 
per maand

€560
per maand

€960
per maand

€250 
per maand

€599
per maand

€1199
per maand

Gaat jouw bedrijf liever projectmatig te werk? Of wordt jouw vraag niet beantwoord met een van 
de bovenstaande pakketen? Neem dan contact op met Daan! 
Bel naar 06 3417 02 04 of stuur een mailtje naar daan@demannenvandelft.nl

ADS Today
Meer uit online marketing

pakket

ADS PARTNER

MARKETING PARTNER

PRIJZEN
ADS to Go
Starterspakket

Marketing Start
Advies

Marketing Compleet+
Advies & Ondersteuning

Marketing Master
Advies & Beheer

ADS all the Way
Totaalpakket

• 24/7 Bereikbaar

• Vast Maandbedrag

• Eén Google campagne

• Eén Social campagne

• Maandelijkse Rapportage

• Maandelijkse Evaluatie

• 24/7 Bereikbaar

• Vast Maandbedrag

• Drie Google campagne

• Drie Social campagne

• Real-Time Rapportage

• Maandelijkse Evaluatie

• 24/7 Bereikbaar

• Vast Maandbedrag

• Onbeperkt Google campagne

• Onbeperkt Social campagne

• Real-Time Rapportage

• Maandelijkse SEO Rapportage

• Maandelijkse Evaluatie

• Vaste partner

• Ads Beheer

• Wekelijkse strategiesessie

• SEO Rapportage

• Antwoord op al je vraagstukken

• Vaste partner

• Ads Ondersteuning

• Twee Wekelijkse strategiesessie

• SEO Rapportage

• Antwoord op al je vraagstukken

Maatwerk?

• Vaste partner

• Wekelijkse ads-check

• Maandelijkse strategiesessie

• SEO Rapportage

• Antwoord op al je vraagstukken

Alle genoemde prijzen zijn exclusief advertentiebudget



€530 
per maand

€795 
per maand

€1499
per maand

€745

€460

€540

BLIJF ZICHTBAAR!

PRIJZEN
Social Media

Beheer
Fotografie
Contentcreatie

Volledige dag shooten

Dagdeelshoot

Drie maandelijkse shoot
minimale afname één jaar

• Drie posts per week

• Instagram (inclusief stories)

• Facebook (inclusief stories)

• Copywriting

• Community Management 

Optie: Social Webcare (+€185)

Email marketing
Community

• Beheer van adressen

• Ontwerp nieuwsbrieven

• Versturen van Nieuwsbrieven

• Opzetten en versturen van enquetes

• Maandelijkse mailcampagnes

• Maandelijkse rapportage

• Vier mails per maand

Webdevelopment
Fundamenteel

• Op maat gemaakt design

• Aanpassingsrondes

• Vanaf 4 pagina’s

• Geoptimaliseerd voor mobiel

• Gemakkelijk aan te passen

• Geoptimaliseerd voor Google

• Hoge laadsnelheid

Vragen?

Alle genoemde prijzen zijn exclusief advertentiebudget

Heb jij vragen op basis van onze pakketten en diensten? Mis jij nog een dienst waar je erg 
nieuwsgierig naar bent? Neem contact op met Daan voor advies! 
Bel naar 06 3417 02 04 of stuur een mailtje naar daan@demannenvandelft.nl


