
VISMA SOFTWARE

CASE STUDY



Visma Software is een toonaangevend bedrijf in het bieden
van betrouwbare business software. Van starter tot
grootschalige organisatie kun je bij Visma Software terecht
voor complete cloudoplossingen.
 
De doelgroep die middels deze campagne bereikt moest worden
waren bedrijven die gebruik maakten van software systemen van
de concurrenten. Door de inzet van online display werden
beslissers (HR Managers & directeuren) geselecteerd bij bedrijven
vanaf 75 medewerkers in alle branches, m.u.v de overheid en
onderwijs.

 
De doelgroep werd geconfronteerd met verschillende
banners waarin 4 voordelen gecommuniceerd werden
waarop VIsma uitblinkt ten opzichte van hun concurrenten.
 
De doelgroep is bereikt door de inzet van Application
targeting, Linked Data Targeting & Retargeting.
 
 
 
 
 

VRAAGSTUK

 

DE SLIMSTE 
BUSINESS
SOFTWARE



Aan de hand van het software
systeem dat gebruikt werd,
konden bedrijven met
concurrerende systemen
getarget worden.  Bedrijven die
al gebruik maakten van Visma
Software zijn uitgelsoten van de
campagne.
 
 

APPLICATION
TARGETING

Op basis van de LinkedIn
gegevens werden HR Managers
en directeuren binnen deze
bedrijven geselecteerd.

LINKEDIN DATA

Door de inzet van retargeting is
ervoor gezorgd dat de
boodschap top of mind bleef bij
de mensen die website van
Visma Software bezochten.

RETARGETING



Tijdens de campagne is er veel
data opgebouwd over de
doelgroep. Deze data is gebruikt
om de doelgroep steeds beter in
kaart te brengen en te kunnen
bereiken. Daarnaast ontving
Visma Software 1x per twee
weken een rapportage met een
update over de ontwikkeling
m.b.t de data.
 
Zo is er gekeken welke
boodschap de beste resultaten
behaalden, wanneer (tijdstip,
dag) de doelgroep voornamelijk
converteerden en op welk
apparaat.
 

DATA OPBOUW



RESULTAAT

Meer tijd besteed op pagina

Afname van het
bouncepercentage

Hogere conversieratio's voor
bezoekers die zijn blootgesteld

aan de campagne in vergelijking
met bezoekers die geen banners

hebben gezien

1.7X

-49.3%

37.5%



 

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

CONTACT

Eduard Nandelall
e.nandelall@techads.nl

Mail
info@techads.nl

 

Telefoon
070 - 2145948

 

Adres
Jan Pietersz. Coenstraat 7, 

Den Haag
 


