PEDICURE ZOEKEN? U ZOEKT EEN PEDICURE? PEDICURE VINDEN?
ZOEK UW PEDICURE OP WWW.PEDICUREGEZOCHT.NL
Via social media brengen wij professionele pedicures onder de aandacht. Dat doen wij
samen, met geregistreerde pedicures op de website van www.pedicuregezocht.nl, door
middel van advertenties massaal te delen op FaceBook. Waarom via FaceBook? Dat zullen
wij u uitleggen.
Facebook is het platform waarop wij de meeste (potentiële) klanten bereiken. Toch is niet
iedereen hierop actief. Wij bereiken op Facebook vooral onze doelgroep in de leeftijd van 25
tot 75 jaar.
Op LinkedIn bereikt men vooral 20 tot 50-jarigen. Deze doelgroep heeft interesse in zakelijke
informatie.
Op Instagram bereikt men 15 tot 40-jarigen die vooral zoeken naar mooie foto’s en
interactieve ‘stories’.
Kiest u voor Twitter? Als uw doelgroep bestaat uit journalisten, politici en ‘techies’. Twitter is
het kanaal om aan de hand van korte updates met uw doelgroep te discussiëren over
onderwerpen die relevant zijn.
Het videokanaal YouTube wordt vaak vergeten of niet gezien als social media.
Het socialmediakanaal Pinterest is gegroeid tot een middelgroot sociaal netwerk in
Nederland. Een kwart van de 20 tot 50-jarigen maakt maandelijks gebruik van Pinterest om
vooral recepten, interieurbeelden, klustips en reisinspiratie op te slaan.
Het nieuwste grote netwerk in Nederland is TikTok. TikTok draait om video’s waarin de
combinatie van beeld, muziek en (tekst)effecten centraal staat. Het kanaal richt zich op
jongeren tot 24 jaar.
Van alle sociale netwerken is WhatsApp de grootste. Toch gebruiken weinig ondernemers
WhatsApp ook zakelijk. U kunt er niet, zoals op Facebook of andere netwerken, nieuwe
contacten mee opbouwen. WhatsApp is juist geschikt om bestaande relaties te
onderhouden.
Dus de keus om samen met collega`s te netwerken, de pedicurepraktijk/salon te promoten,
te adverteren, nieuwe klanten te werven via de website www.pedicuregezocht.nl en via
FaceBook is dan ook een logische zaak! Telkens kunnen wij samen, door de advertenties
massaal te delen, meer dan 15.000 personen via FaceBook bereiken! De kosten hiervoor?
1e registratie € 15,00, daarna jaarlijks € 10,00.
Deze website, www.pedicuregezocht.nl, is uniek en biedt u als enige een eigen webpagina
met een eigen URL/landingspagina waardoor u snel via Google gevonden wordt. Mensen die
een pedicure nodig zijn of een voetspecialist zoeken tegenwoordig in de eerste instantie
altijd via Google. Uw praktijk met een eigen webpagina is overal zichtbaar en bereikbaar. U
vergroot uw naamsbekendheid en bent op internet snel te vinden!
U promoot dan toch ook op deze professionele website uw bedrijf of salon?
Voor meer informatie gaat u naar www.pedicuregezocht.nl.

