SOCIAL MEDIA
ADVERTISING SCAN

Raken uw advertenties gericht hun doel of schiet u met hagel? Krijgt u weinig respons?
Onze Social Advertising Scan meet hoe efficiënt uw budget wordt ingezet en wijst waar
kansen liggen.

ITDS SOCIAL MEDIA ADVERTISING SCAN

Als uw social media advertenties
weinig interactie en clicks opleveren wordt niet de juiste doelgroep
met de juiste advertentie bereikt.
Dan is de vraag of geschikte data
zijn ingezet, maar ook of de content en type advertentie wel aanspreken. Het is belangrijk meer
inzicht en controle te krijgen over
uw social media advertising, want
een positieve klantervaring zorgt
voor betere resultaten (ROI) tegen een lager budget.
Via de nulmeting van onze Social
Media Advertising Scan krijgt u onafhankelijk inzicht in de huidige prestaties en efficiëntie van uw social media
campagnes. Met de Scan analyseren

wij de essentiële onderdelen van uw
campagnes. Wij achterhalen de knelpunten en ontwikkelen oplossingen
bij tegenvallende prestaties. Daarnaast brengen we mogelijke kansen in
kaart voor optimalisatie van uw social
media advertising inzet.

AANPAK

De Scan kan binnen een periode van
2 weken volbracht zijn. Gedurende de
scan beoordelen onze Performance
Specialisten de 3 belangrijkste facetten van social media advertising:
1 De opzet en inzet van de social 		
media campagnes;
2 De toepassing van funnels;
3 Het gebruik van data en
databronnen.

OPLOSSING

In de objectieve analyse van de resultaten registreren we de knelpunten en
kansen. Op basis daarvan doen we
een reeks praktische aanbevelingen,
zodat uw social media advertising effectief kan bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen.

CONTACT

We maken graag een afspraak om
de mogelijkheden van een Social
Media Advertising Scan met u te bespreken. U kunt hiervoor Patty Braun
(p.braun@itds.nl, 06 - 36 48 79 09)
benaderen.
Zie itds.nl voor meer informatie over
de social media dienstverleningen.

OVER ITDS

ITDS is een gespecialiseerd adviesbureau voor banken en verzekeraars. Met vestigingen in Nederland en Polen adviseert en begeleidt ITDS haar
klanten bij kostenreductie, social media, innovatie, digitale transformatie en risicomanagement. Als ervaren Social Media Specialist in financiële
sector koppelt ITDS kansen aan meetbaar resultaat. Dankzij onze marktkennis is ons advies concreter en helpen wij u op een effectieve manier uw
doelstellingen te behalen. Onze social media diensten worden gemiddeld beoordeeld met een 8,2.
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