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INLEIDING

Alle stappen die jij nodig hebt om je eerste

advertentie online te zetten. 

 

Dit e-book is geschreven door en voor

ondernemers, adverteerders en marketeers.

 

Wij bij The Ecomm Agency hebben veel

kennis en ervaring bij het maken van

advertenties voor verschillende producten

en diensten. 

 

Nu hebben we een stappenplan

geschreven zodat ook jij je eerste

advertentie online kan hebben. 

Door het volgen van alle stappen kan jij

binnen no-time sales maken door middel

van Facebook & Instagram. 

 

Ben jij er klaar voor? 

 

Het kan voorkomen dat je alle stappen

doorloopt en de sales toch niet komen.. Dat

is niet leuk natuurlijk :( 

 

Of je wilt nog meer uit je advertenties

halen en je weet niet goed hoe. 

 

Neem contact met ons op en plan GRATIS

een intake sessie om jouw Facebooks ADS

naar het volgende niveau te tillen. 

 

Je kan ons ook altijd mailen op

amy@theecommagency.nl 
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HOW  YOU  DO
ANYTHING  IS
HOW  YOU  DO
EVERYTHING

 

 

Dashboard account 

Op het dashboard van het business

manager account zie je

advertentieaccounts en pagina. Je kunt het

zien als dat je pagina de voorkant is; deze

ziet je doelgroep ook en hier kunnen ze

contact met je opnemen. En het

advertentieaccount is de achterkant; die

krijg alleen jij te zien. 

 

Voor het adverteren op Facebook en

Instagram gaan we naar het

advertentieaccount.

 

 

Structuur account

In het begin kan het advertentieaccount

nogal onoverzichtelijk zijn. Geen zorgen na

verloop van tijd begin je het steeds beter te

snappen. Bij het maken van een

advertentie of campagne maken we een

onderscheid tussen de volgende lagen: 

- Campagne 

- Advertentieset

- Advertentie

 

De verschillende lagen of niveaus worden

gebruikt om het account overzichtelijk te

houden. De campagne is voor de

doelstelling hier gaan we later dieper op in

bij stap 2. 

 

De advertentieset zijn alle instellingen van

je advertentie zoals waar deze te zien is en

voor wie. 

 

Als laatste is de advertentie de content

zoals visuals en tekst. Als je de structuur en

het dashboard snapt is het tijd om onze

eerste advertentie te gaan maken.

 

Heb je al een business manager

account?

 

 

Zonder dit account kan je niet

beginnen dus dit is noodzakelijk om

te hebben. 

 

Ga naar:

https://business.facebook.com/create

om een account aan te maken. 

 

Stel alle benodigde instellingen in

zoals betaalgegevens.

STAP  1
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Ga in het menu linksboven naar het

kopje meten en rapporteren

Gebeurtenis Beheer > Pixels

Maak een nieuwe gebeurtenisbron en

kies Facebook Pixel

Geef je pixel een naam: bijvoorbeeld Vis

Sport Pixel

Koppel je pixel met je website

(handmatig, door de developer, of met

een CMS)

Volg nu de aangegeven stappen in

Facebook om je pixel te koppelen

Facebook Pixel

Zonder Facebook pixel kan je geen data

uitlezen en weet je dus niet of je het goed

of fout aan het doen bent. 

 

Een pixel is een stukje data op je website

van Facebook waardoor deze twee

systemen met elkaar gegevens kunnen

uitwisselen. Zo zie je of een advertentie tot

een aankoop heeft geleid. 

 

Om je pixel in te stellen volg de volgende

stappen:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Een pixel wordt steeds slimmer naarmate

hij ouder is. Dit klinkt misschien een beetje

gek, maar je kan het zien als een kind dat

steeds meer leert hoe meer informatie je

hem geeft.  

 

Een account kan meerdere pixels hebben

MAAR dit doe je alleen als je bijvoorbeeld

een website hebt en een webshop apart.

Dus dan maak je een pixel voor

www.vissport.nl & www.vissport.webshop.
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Bij Facebook kan je kiezen uit: 

- Merkbekendheid

- Bereik

 

- Verkeer

- Betrokkenheid

- Appinstalaties

- Video weergaven

- Leads genereren

- Chatberichten

 

- Conversies

- Verkopen uit catalogus

- Winkelverkeer

Zonder doel kan je niet richten en op

Facebook kan je heel snel verdwaald raken

als je niet goed weet waar je heen moet

gaan. Er is zoveel data te vinden en er zijn

zoveel opties dat je goed van tevoren moet

weten wat kom ik hier nou eigenlijk doen.

Anders ben je eigenlijk je geld aan het

weggooien.

 

Ga naar het dashboard en kies maken. Je

kan in Facebook verschillende

doelstellingen kiezen voor verschillende

fases. De fases staan voor het See, Think, Do

model. Als je meer wilt leren over dit model

lees dan ons e-book ‘Hoe bepaal ik de

temperatuur van mijn klant?’

 

Een campagne maak je op product en

doelstelling. Dus stel jij verkoopt in de

beauty niche, dan gooi je niet alle

producten onder dezelfde campagne 

maar maak je verschillende campagnes per

product. Heb je dan ook verschillende

doelstellingen dan maak je weer een

nieuwe campagne. Kies nu een passende

doelstelling.

 

Facebook geeft een optie voor campagne

optimization budget (CBO). Dit houdt in

dat je op campagne niveau een budget

geeft en Facebook zelf deze gaat verdelen

tussen de advertentiesets en advertenties.

Dit is een goede keuze.

 

Geef je campagne een overzichtelijke

naam: Bijvoorbeeld: CBO - Product -

Doelstelling

 

 

 

Wat is ons doel?

 

STAP  2  A  GOAL  WITHOUT  A
PLAN  IS  JUST  A  WISH
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Begin breed en daarna kan je altijd smaller

gaan. Dit ligt ook aan je budget. Stel wij

hebben een groot budget en zijn niet bang

om te testen; dan kunnen we ervoor kiezen

om op vrouwen en mannen te targeten.

Stel je budget is minder breed maak je

doelgroep dan ook gelijk wat specifieker. 

 

Vink ‘Breid je gedetailleerde targeting uit

om meer mensen te bereiken wanneer de

prestaties hierdoor waarschijnlijk

verbeteren.’ Uit. Anders gooi je geld weg.

 

En kies voor plaatsingen bewerken in

plaats van automatische plaatsingen. Ook

hier gooi je anders geld weg. Kies voor

Facebook en Instagram feed en stories. De

rest mag uit.

Nu kom je in de tweede laag: de

advertentie set. Hierin gaan we de

verschillende interesses en demografische

gegevens invullen.

 

Kies het conversie event. Dit is de

doelstelling waarop de Faxebook pixel gaat

focussen en leren. Dus kies hier altijd je

hoofddoel zodat je pixel snel goed weet

hoe hij voor deze doelstelling moet

optimaliseren.

 

Wij adviseren altijd om meerdere

advertentiesets te maken zodat je kan

vergelijken. Daarnaast weet je natuurlijk

nooit wat goed werkt voordat je het

probeert.

 

STAP  3

NIET  IEDEREEN  KAN  JE
DOELGROEP  ZIJN  EN  DAT  IS
NIET  ERG .  
KIES  EN  WORDT  GEKOZEN

Advertentiesets instellen

Advertentie set tactieken ideeën 

 

De 5 euro advertentie set tactiek

Eigenlijk heel logisch. Je rekent per

advertentie set 5 (of 3 kan ook) euro. 

 

Big to small 

Hierbij begin je breed en gooi je allerlei

verschillende interesses bij elkaar en

specificeer je nog niet voor leeftijd,

geslacht en plaatsing. Dit doe je pas later

bij het analyseren

 

Small to big

Nu begin je juist klein en breid je dit steeds

meer uit. Dit kan je het beste doen als je

een klein budget hebt.  

 

 

 

 

Retargeting

Bij het retargeten laat je bezoekers van je

website of video views nogmaals een

advertentie zien 

 

Verhaallijn advertenties

Hierbij ga je ervan uit dat je de potentiële

klant meerdere advertenties laat zien die

bij elkaar een verhaal zijn. 

 

LLA 

Bij look a like audiences maak je gebruik

van de functie van Facebook om

vergelijkbare doelgroepen te maken van

website bezoekers, kopers en video views
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Stap 4 gaat over de content van je

advertentie. Hierop ga je invullen wat voor

soort advertentie je wilt; carousel, foto of

video en collectie.

 

Voeg media toe en voeg een tekst toe.

Hierin zul je ook weer moeten testen wat

beter werkt.

Een goede richtlijn is om te kijken of je er

zelf wel op zou klikken als je dit zou tegen

komen. Het doel is om iemand te stoppen,

dus soms werkt een ‘lelijke’ afbeelding wel

beter dan een super mooi gedesignde

afbeelding.

 

Kies voor een website link waar je iemand

na je advertentie op wilt laten landen.

Content van je advertenties

STAP  4

TESTEN
TESTEN
TESTEN

TESTEN
TESTEN
TESTEN

TESTEN
TESTEN
TESTEN

TESTEN
TESTEN
TESTEN

De enige manier om goed te weten wat

werkt is door te testen. Je leest van alles op

het internet tegenwoordig en dit kan je

natuurlijk gebruiken als bron. Maar vergeet

niet dat iedere doelgroep en product

anders is dus bekijk wat goed werkt voor

jouw doelgroep en jouw product. 

 

Opbouw content

Zorg dat je een catchy afbeelding of video

hebt. Trek de aandacht. De doelgroep is

niet bezig met kopen en je moet de

potentiële klant dan ook uit de feed

trekken naar jouw website, dan moet deze

wel verdomd goed zijn ;)

 

Je kan op fiverr.nl of in je netwerk iemand

vinden die voor jou die kan maken of via

canva.com

Qua tekst moet je een goede headline

hebben die ervoor zorgt dat iemand verder

wil gaan lezen. Dit geld ook voor je tekst.

Hierin kan je ook kijken of lange of korte

tekst beter werkt. 

 

Daarnaast is een CALL TO ACTION

essentieel. Anders weet de persoon niet

wat hij moet doen en haakt hij af. Je moet

diegene naar je website leiden. 

 

Als laatste moet je een passende

landingspagina hebben die ervoor zorgt

dat de persoon wilt gaan kopen. Laat ze

niet gewoon op de homepage landen als je

het in je advertentie hebt over een

specifiek product. 



WIL  JE  LIEVER  HET
ADVERTEREN
UITBESTEDEN  AAN
EEN  ERVAREN  EN
KUNDIG  TEAM? 
 
 
WIJ  STAAN  VOOR
JE  KLAAR  OM  JE
MARKETING  UIT
HANDEN  TE  NEMEN .  
 
 
PLAN  VANDAAG
NOG  JE  GRATIS
INTAKEGESPREK  IN
 
AMY@THEECOMMAGENCY .NL


