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Al meer dan 100 jaar biedt Damsté Advocaten - Notarissen
juridische rechtshulp aan bedrijven, overheden en
particulieren. Met een groot team van gedreven
professionals en als één van de grootste kantoren in de
regio Twente, helpt Damsté cliënten de beste oplossingen
te vinden voor hun problemen.

Het doel van deze campagne was om online onder de
aandacht te komen bij potentiële opdrachtgevers die
passen bij Damsté Advocaten. De campagne heeft zich op
drie verschillende doelgroepen gericht met betrekking tot
de volgende rechtsgebieden; bouwrecht, bestuursrecht en
incasso, beslag & executie.

De doelgroepen werden online bereikt met specifieke
banners op toonaangevende websites, zoals het FD.nl,
Binnenlandbestuur.nl en Volkskrant.nl. 
 
De doelgroepen zijn bereikt door de inzet van Locatie
Targeting, LinkedIn Data Targeting, Conceptuele Targeting
& Retargeting. Op de volgende pagina's is te lezen hoe deze
technieken werken.
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Door data van LinkedIn te
gebruiken werden zeer gericht
de juiste mensen getarget op
basis van hun functietitel, zoals
directeuren, burgemeesters en
wethouders Bouw en Wonen.
Middels deze optie werden
beslissers en beïnvloeders
binnen deze bedrijven en
gemeenten bereikt.

Met behulp van GPS bakens zijn
bedrijven en gemeenten bereikt
op specifieke locaties. Dit
gebeurde tot op de vierkante
meter nauwkeurig. Met behulp
van data targeting werden
alleen de bedrijven en
gemeenten met een bepaald
aantal werknemers mee-
genomen in de targeting. 
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De banners zijn enkel geplaatst
op A-websites die zorgen voor
een professionele uitstraling
met een landelijk bereik. Denk
hierbij aan het FD.nl, NRC.nl,
Volkskrant.nl, NU.nl of
RTLNieuws.nl. 

CONTEXTUELE
TARGETING

RETARGETING
Hierbij werden potentiële
cliënten uitgenodigd om terug
te keren naar de website van
Damsté Advocaten. Nadat een
potentiële cliënt de website van
Damsté had bezocht en
verlaten, kreeg deze bezoeker
op andere websites opnieuw
een boodschap van Damsté te
zien, zodat de boodschap  top-
of-mind bleef bij de mensen die
de website hadden bezocht. 



Potentiële cliënten hebben
doorklikt naar de

landingspagina en
geconverteerd

Is de boodschap van Damsté
Advocaten vertoond op FD.nl

Potentiële cliënten 
 hebben de boodschap van
Damsté Advocaten online

gezien.
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Eduard Nandelall 
e.nandelall@techads.nl

Ben jij klaar om deze technieken toe te passen in jouw 
campagne? Neem direct contact met ons op via:

CONTACT

Mail 
info@techads.nl

Adres
Jan Pietersz. Coenstraat 7, 

Telefoon
070 - 2145948

Den Haag
 


