Facebook adverteren
Voorbeelden advertenties






Berichten promoten
Hierbij maak je een advertentie van een bericht dat je al hebt gemaakt op de pagina van je bedrijf. Als het je
doel is om de betrokkenheid bij je berichten te vergroten en om ervoor te zorgen dat mensen je pagina-inhoud
zien, leuk vinden, delen en erop reageren, dan is dit geschikt.
Mensen naar je website sturen
Hierbij kun je een aangepaste bestemmings-URL instellen. Je kunt bijvoorbeeld mensen sturen naar de
startpagina van je website, je online winkel, contactpagina, of een pagina waarvan je wilt dat mensen deze zien.
Conversies op je website stimuleren
Hierbij moet je een stukje code toevoegen aan de HTML-code van je website. Je moet de code toevoegen aan
een websitepagina waarop je conversies wilt bijhouden. Als je bijvoorbeeld wilt bijhouden hoeveel mensen je
advertentie hebben gezien en vervolgens werkelijk het product hebben gekocht, moet je de code toevoegen
aan de pagina voor aankoopbevestiging van je website.

1) Betrokkenheid paginabericht
Hierbij is sprake van het promoten van al bestaande post.
Als de post nog niet is aangeleverd, dan ontvangen we graag de volgende input:






Tekst (circa 100 woorden)
Eventuele URL
Productbeeld en/of sfeerbeeld
- Hoge resolutie
- Afmetingen: 1200 x 900 px
- Bestandtype: JPEG of PNG
Video bestand
- MP4 of YouTube URL

2) Klikken naar website






URL
Eventuele website pixel
Eén of meerdere beelden of video
- Aanbevolen afbeeldingsgrootte: 1200 x 628 px
- Afbeeldingsverhouding: 1,91:1
- Je afbeelding met niet meer dan 20% tekst bevatten
- Video bestand: MP4 of YouTube URL
Tekst: kop (max. 10 woorden) en tekst (max. 50 woorden)
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Aanzet tot actie (optioneel)
- Nu aanvragen
- Nu boeken
- Contact met ons opnemen
- Downloaden
- Meer informatie
- Shoppen
- Registreren
- Meer bekijken

3) Websiteconversies







URL
Facebook pixel (om conversies bij te houden en te meten)
Eén of meerdere beelden of video
- Aanbevolen afbeeldingsgrootte: 1200 x 628 px
- Afbeeldingsverhouding: 1,91:1
- Je afbeelding met niet meer dan 20% tekst bevatten
- Video bestand: MP4 of YouTube URL
Tekst: kop (max. 10 woorden) en tekst (max. 50 woorden)
Aanzet tot actie (optioneel)
- Nu aanvragen
- Nu boeken
- Downloaden
- Meer informatie
- Shoppen
- Registreren
- Meer bekijken

Aanlevermogelijkheden
WSM ontvangt het materiaal graag uiterlijk 10 werkdagen van te voren.

Contact:

Susana Mohamud
susana.mohamud@wij.nl / 0229 21 26 72
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