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Het is sinds kort mogelijk om vanuit 1 account meerdere Google advertenties te beheren en bij elke advertentiecampagne
een gratis tegoedbon van 50 euro te gebruiken. Daardoor kan ik u nu “(bijna) gratis adverteren op Google” aanbieden.
Bijna gratis want Google wil er zeker van zijn dat alleen serieuze adverteerders van de bon gebruik maken. Ze willen
daarom een starters kapitaal van 10 euro hebben. D.w.z. dat u voor 10 euro en een tegoedbon in het totaal 60 euro
advertentietegoed krijgt. Daarmee kunt u 2 maanden adverteren op de zoekpagina’s van Google.
Ga eens naar Google en geef een zoekopdracht in. Naast de gevonden pagina’s staan rechts “gesponsorde”
advertenties. Dat zijn deze advertenties, genaamd Google AdWords.
Ik kan deze advertentiecampagne voor u opzetten waarna u alle codes krijgt om zelf de resultaten te bekijken,
advertenties aan te passen of (als het succesvol blijkt) uw campagne uit te breiden. Maar ik kan dat alles ook voor u
doen. Helaas kun je bij elke account slechts 1 maal hiervan gebruik maken. Maar dat is, denk ik, de 10 euro wel waard.
Google AdWords is zo opgezet dat, als de 60 euro op is, u nooit automatisch meer geld gaat uitgeven. Als de 60 euro op
is stopt de advertentie tot u weer geld geeft. Google stuurt geen extra rekeningen, u betaalt altijd vooruit voor de
gewenste advertentie.
Om het een en ander op te zetten heb ik een tegoedbon van u nodig.
Misschien heeft u (of ik) die nog wel liggen (zie de bon hiernaast). Zo niet
dan is er de website van Google waar u er gratis 1 kunt aanvragen:
http://services.google.com/marketing/links/tegoedbon/
Even uw gegevens invullen en u krijgt de bon thuis gestuurd.
Als tweede heb ik de starters- en opzet- kosten (€ 15.00) van u nodig.
En natuurlijk een advertentietekst. Zie hiernaast een advertentie van mij:
Helaas is de tekstruimte beperkt. 1 Kopregel, 2 tekstregels en de link.
Als deze dingen binnen zijn bent u binnen 3 dagen aan het adverteren.
Ik zet het bedrag per dag op 1 euro maximaal. Daarvoor wordt de advertentie enkele honderden keren per dag getoond
in het gebied dat u wenst (land of provincie), dus niet in China en Amerika.
Elke keer dat iemand op de advertentie tikt kost u dat een bepaald bedrag. Als de 1 euro bereikt wordt op 1 dag, wordt de
advertentie pas de volgende dag weer getoond. U betaald dus alleen voor bezoekers aan uw site en maximaal 1 euro per
dag. Wordt er minder getikt, dan betaalt u dus ook minder en kan de advertentieperiode langer worden. Door de keuze
van 1 euro kunt u dus minimaal 60 dagen adverteren.
Elke advertentie kan vergezeld gaan van 80 zoektermen die u zelf kunt opgeven. Ik voer de eerste set standaard in en u
kunt ze zelf, of door mij, later uitbreiden.
Advertenties en zoektermen zijn in minuten veranderd. Een nieuwe aanbieding, de advertentie kan binnen 5 minuten
online zijn. Wilt u meer vertoningen hebben of meer dan 1 advertentie? Ook dat kan…..maar kost dan wel meer geld.
Elke advertentie kost 1 euro per dag, bij meer dan 20 cent per tik gaat het aantal vertoningen omhoog.
Mijn advertentie van de “Draadloze netwerken” wordt 900-1200 keer per dag getoond en er wordt 3-4 keer op getikt. Mijn
zoekwoorden kosten 16 cent, ik ben dus 48-64 cent per dag kwijt. Maar het zijn wel weer 4 nieuwe bezoekers op mijn
site.
Natuurlijk krijgt u alle codes om uw advertentie campagne dagelijks te volgen en aan te passen zonder dat u ons hoeft te
raadplegen.

Interesse?
Ook als u geen website via ons heeft kunnen wij dit voor u doen. We hebben dan alleen een mailadres via uw site nodig.
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