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Per kanaal de beste specialist
Marketeer naar behoefte of tijdelijk inzetten
De beste marketeers zorgen voor méér business              
 en zichtbaarheid
Slechts één aanspreekpunt: jouw toegewezen
projectmanager
Bewaking resultaat en heldere rapportages
Geen gedoe met zzp’ers en de wet deregulering
beoordeling arbeidsrelatie (DBA) 
Continuïteit: geen uitval door verlof, vakantie en ziekte
Back-up is direct aanwezig
Inkoopvoordeel binnen netwerk van 2xCeed
Vanaf 5 uur per maand

MARKETEERS ON DEMAND

€98 per uur



Onder zoekmachine marketing (SEM) zijn veel verschillende
onderdelen beschikbaar. Zo kun je aan organische groei
(SEO) werken, maar ook betaalde advertenties (SEA) behoren
tot de mogelijkheden. Hieronder een overzicht van de
mogelijkheden voor zoekmachine marketing.

ZOEKMACHINE MARKETING

€98 per uur

Search Engine Optimization
Search Engine Advertising
User Experience
Conversie optimalisatie
Banners
Remarketing
Linkbuilding



Online marketing valt of staat met je website. Die is het
middelpunt in een marketing strategie en zorgt uiteindelijk
voor de conversies.

WEBSITES

€98 per uur

Breed portfolio (meer dan 100 websites en webshops)
Website design en realisatie
Website optimalisatie
Website onderhoud
Website design
Webshop bouwen
Conversie optimalisatie
Content Management systemen



Welke kanalen kun je inzetten? Hoe zorg je vervolgens dat ze
effectief zijn en bijdragen aan meer omzet? Daar weten wij
alles over! 

SOCIAL MEDIA

€98 per uur

Social Media strategie
Content kalender
LinkedIn
Instagram
Facebook
Twitter
TikTok
Pinterest
Social Selling
Social influencers



Meten = weten! Een zeer belangrijk aspect van een goed
online marketing plan. Onze experts helpen je daar graag bij!

ANALYTICS

€98 per uur

Google analytics
A/B testing
Mailchimp analyse
Social Media Analyse
Website analyses
Website inventarisatie
Zoekwoorden analyse
Google Tag Manager (GTM)
Customer Lifetime Value (CLV)



AdWords (tegenwoordig Google Ads) is een gerichte manier
om klanten te attenderen op jouw website of webshop. 

GOOGLE ADS

vanaf €275 per maand 

Advertentiegroepen
Advertentieteksten per productgroep
Google Search en remarketing
Gericht op meer bestellingen
24/7 inzicht
Uitgebreide maandelijkse rapportage

https://ads.google.com/


Wil jij aan jouw merk bouwen? Ben jij klaar voor ‘Building the
brand”? Dan helpen onze brand experts je daar graag bij.

BRANDING

€98 per uur

Branding
Building the BRAND
Huisstijl
Logo ontwerp
Webdesign
Banners
Display advertising
Video marketing
Fotografie
Websites



Het blijven trainen van jezelf is een vereiste in de hectische en
snelle wereld van online marketing. Onze trainingen zijn zeer
uitgebreid. En belangrijker, altijd voorzien van de laatste
trends en ontwikkelingen in de markt. 

MARKETING TRAINING

€995  per training

Google Analytics training 
Analytics training
WordPress training
Videopitch training
Presentatie training
Social Sales training
LinkedIn training



Onze specialisten maken fantastische beelden en laten jouw
merk, dienst en/of product(en) in de schijnwerpers staan!

VIDEO EN FOTOGRAFIE

op aanvraag

Bedrijfsfilm
Videopitch
Testimonial video
Mood video
Animatie video
Whiteboard animatie
Online commercial
Portret fotografie
Bedrijfsfotografie
Website fotografie



Er zijn nog verschillende diensten die wij als 2xCeed aanbieden
die niet direct onder een specialisme vallen. Hieronder tref je
een overzicht van onze overige diensten aan.

OVERIGE DIENSTEN

op aanvraag

Sales toolkit
Ondernemerscoaching
App design & development
Database Marketing
Mailchimp

Staat jouw dienst er niet bij? Onze 80 partners kunnen je
vast helpen.



Lauranne van Wijk
Design & webdevelopment

Miranda Sikking
IT & webdevelopment

Martine Kruyning
Strategie, sales & communicatie

TEAM 2XCEED

Koningsweg 29
3762 EA Soest

085 - 483 11 11
info@2xCeed.nl
www.2xCeed.nl

Selman Akgöz
SEA specialist & online marketeer



KWALITEIT IS NIET DUUR,
WEL ONBETAALBAAR!


