
HAUS marketingstudio 

neemt graag alle sociale media zorgen van u over, 

terwijl u zich meer kan toeleggen op uw kerntaken.



Uw content laten maken

Wij helpen bedrijven zakelijke  
successen te realiseren en te groeien, 
door gebruik te maken van 
unieke content binnen een online 
marketing strategie. Wij maken 
alle content zelf die nodig is om het 
gewenste resultaat te behalen uit uw 
social media campagne.

Uw Social Media beheren

Blijf uw concurrentie een stap voor, 
diep de band met uw klanten uit en
bereik uw doelpubliek! Wij ontwikke-
len hiervoor een analytisch en strate-
gisch plan, creëren de juiste content en 
delen dit op social media via een media 
planning.

 Uw Inbound marketing strategie

Inbound marketing maakt gebruik van 
social media marketing, emailmarke-
ting en content marketing.

Wij zijn hierin experten en staan klaar 
om je hierin te begeleiden door samen 
met u de juiste strategie te bepalen.

Uw E-mails campagne

Gerichte e-mailmarketing is het ver-
lengde van uw social media strategie 
en wordt gebruikt voor doelgerichte en 
gepersonaliseerde mailcampagnes.
Retargeting en special actie events.

Wat wij voor u doen



Uitbesteden 
Social Media post

496,- per maand

Is content niet helemaal je ding of loop je 
tegen het probleem aan dat je niet weet 
wat je moet posten? 
  
Geen nood! wij stellen samen met jou een 
plan op waarbij uw bedrijf, diensten en 
producten met regelmaat online gepost 
worden. Continuiteit in je social media 
berichten is daarbij cruciaal. Vanaf nu heb je 
hier zelf geen omkijken meer naar, hierdoor 
creëer je meer tijd voor je corebusiness en 
blijf je online aanwezig!

Wat kan je verwachten tijdens dit traject:
n strategiebepaling
n content management (planning)
n 2 post per week
n  tekstuele opmaak
n  onderscheiden op social media
n  2 kanalen: Facebook/ Instagram

n  periodiek overleg analyse & statistieken

Uitbesteden 
Social Media ADV. Campagnes

980,- per maand

Wij nemen jouw Facebook, Instagram en 
Linkedin campagnes volledig uit handen 
en zorgen dat het maximale van jullie 
doelstelling behaald wordt.
Wij zorgen ervoor dat je optimaal online 
bent met je advertenties. Transparantie is 
belangrijk, vandaar dat we campagnes door 
middel van jullie Facebook Business Mana-
ger inzetten, alle data en budgetten kan je 
daardoor op elk moment zelf consulteren!

Wat kan je verwachten tijdens dit traject:
n brainstormsessie
n doelstelling bepalen
n testen van maximaal 5 verschillende  
 doelgroepen per campagne
n opstellen van een landingspagina 
 (hosting kost niet inbegrepen)
n schrijven van 5 verschillende  
 advertentieteksten
n optimalisatie van campagne
n 1 campagne per maand 

Uitbesteden
Post + Advertentie + E-mail

1.380,-   1.140,- per maand

Wij nemen je gehele social media ma-
nagement uit handen. Dit betekent dat 
je geen omkijken meer hebt naar je social 
media omdat HAUS het geheel voor jou zal 
beheren. Tijdens het traject bepalen we ge-
zamenlijk de strategie en daarnaast bouwen 
we samen aan een contentplanning.  Uw 
potentiële klanten mogen niet merken dat 
er een marketingbureau tussen jou en jouw 
klanten zitten. Alles wordt geregeld via jullie 
Facebook Business Manager, alle data en 
budgetten kan je daardoor op elk moment 
zelf consulteren!

Wat kan je verwachten tijdens dit traject:
n Traject Social media Post
n Traject Social media Campagne
n	 Branding & design 
 (mits wordt gekozen voor 1kw/Social   
 media marketing)

Uitbesteden
E-mailmarketing

450,- per maand

De verzamelde e-mailadressen worden 
door HAUS gestructureerd in een e-mail-
marketingsysteem. HAUS werkt met WIX 
automation system en neemt de volledige 
e-mailmarketing uit handen van de klant.
De é-mail automatisatie loopt volgens de 
voorop samengestelde é-mailfunnel voor 
jouw campagne.
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Meest gekozen traject Tijdelijke Actie 240€ korting per maand

Sosial media marketing trajecten
ACTIE

Opgelet de opbod budgetten op alle social media platformen zijn niet inbegrepen in deze trajecten.
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PROJECT 

Freelance HAUS

TOOLS

Online marketing campagne

Creatieve eigen campagne met een 
online en offline toepassing. 

Wij werken als een expert voor jou in 
de schaduw. Op deze manier kan jij 
volluit knallen bij jou klanten!!
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PROJECT 

Tybeert

TOOLS

Online marketing campagne - 
email campagne

Landingspagina met een kortings actie gebruik makend van 
een inschrijvingsformulier en e-mail marketing. 

Covid 19 heeft in de horeca sector 
zware klappen uitgedeeld. Tybeert 
was gekend voor zijn feestzalen 
en trouwfeesten, tijdens de corona 
periode is er beslist over te schakkelen 
naar een kwaliteits italiaans afhaal 
restaurant.
Ik heb de volledige branding uitge-
bouwd met de daaraan gelinkte online 
toepassingen. Om retour te kunnen 
bekomen is er onderandere gewerkt 
met een landingspagina en e-mail 
campagne’s.
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PROJECT 

Voxtra IT & Telefonie

TOOLS

Online marketing campagne - 
download een White paper

Campagne tijdens de Covid19 periode 
waarbij de nadruk word gelegd op 
thuiswerken met bedrijfs documenten.
Hoe veilig is uw thuisnetwerk tegen 
ongewenste cyberaanvallen of het 
ongewenst downloaden van virussen 
via documenten in uw bedrijfs server. 
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PROJECT 

Groeikaartjes BtoC & BtoB

TOOLS

Online marketing campagne. 

Landingspagina met een kortings actie gebruik makend van 
een inschrijvingsformulier en e-mail marketing. 

Groeikaartjes is een nieuw concept 
gericht naar de retail markt. Wij wer-
den gecontacteerd om groeikaartjes 
in de markt te zetten door middel van 
een online campagne en dit naar een 
gespecialiseerde doelgroep. Door het 
succes van deze campagne is er naast 
de reeds lopende campagne een BtoB 
campagne opgestart naar dealerschap 
houders. Waaruit we op één maand 
120 tal geïntereseerde dealers hebben 
kunnen aanspreken waarvan 1/4 
daadwerkelijk in een dealerschap zijn 
ingesapt!



Aan de slag met inbound Marketing !

Wil jij aan de slag met inbound marketing en wil je meer informatie? 

Neem dan gerust eens contact op met Bureau HAUS designstudio. 

Ik zal je in een vrijblijvend gesprek alle ins en outs over inbound marketing vertellen. 

Zo krijg je een goede indruk van de mogelijkheden voor jouw bedrijf. 

HAUS designstudio

Contact@hausdesignstudio

www.hausdesignstudio.be

+32 0 478 95 04 69


