
 

Sterk in online 
oploSSingen!
Het ontwikkelen van mooie websites die goed  

gevonden worden op Google is onze kracht! 

De helden van Brand Hero zorgen samen met 

jou voor een indrukwekkend online resultaat!

Let’s power up!
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Samen werken aan een
indrukwekkend resulaat!

Resultaatgerichte 
(online) strategie.

Optimale branding.

Daadkracht & volledige 
ondersteuning.

Ruim 10 jaar ervaring.
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google AdS 
cAmpAgne nodig?
op zoek naar meer bezoekers en conversies? Benut dan  

de mogelijkheden die Google Ads jouw organisatie bieden. 

Met Ads campagnes van Google betreedt je ‘s werelds 

belangrijkste online advertentie platform. Dankzij Google 

Ads betaal je alleen voor kliks op jouw advertenties. 

Daarnaast is alles meetbaar. Je weet dus precies wat  

er met je geld gebeurt. superhandig dus!

We bespreken eerst op welke pagina’s of producten de Google Ads campagne gericht moet zijn. Hierna stellen we 

het budget vast en ontwikkelen we de advertenties. Voor een optimaal resultaat laten we Ads campagnes minimaal 

drie maanden doorlopen. Op basis van deze gegevens kunnen we je een vervolgadvies geven. Brand Hero heeft veel 

ervaring op het gebied van Google Ads campagnes, waardoor we binnen elk budget voor een maximaal rendement 

kunnen zorgen.

Voordelen van een google Ads campagne! 
n Je advertenties zijn aan te passen per zoekwoord en zo zeer relevant;

n De advertenties worden alleen getoond in de door jou geselecteerde regio;

n Je krijgt meer bezoekers en dus meer potentiële klanten naar je website;

n Je kunt hierdoor een maximaal rendement behalen op je website;

n Je kunt altijd en overal uw Google Ads budget aanpassen;

n Adverteren via AdWords is een stuk voordeliger dan offline adverteren;

n Resultaten van je Google Ads campagne zijn zeer goed meetbaar.
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mAAtwerk webShop
Brand Hero in Eindhoven is verantwoordelijk voor het ontwerpen van maatwerk webshops die indruk maken! 

Responsive, gebruiksvriendelijk en met WooCommerce of Magento 2.0. CMS. Je wilt met een webshop starten 

maar hebt nog geen idee hoe te beginnen? Dan is een WordPress webshop, beter bekend als WooCommerce, 

misschien wel iets voor jou! Onze experts vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

waaruit bestaat mijn maatwerk woocommerce webshop?
Laat jouw webshop ontwerpen en maken door Brand Hero in Eindhoven. Wij leveren onze webshops o.a. in de 

open source software van WooCommerce. WooCommerce leent zich uitstekend voor kleine tot middelgrote 

webshops. De basis is sterk, functioneel en bevat een oneindig aantal aan uitbreidingsmogelijkheden. Aan een 

nieuwe website moet alles kloppen! Strategie, design, techniek, vindbaarheid en hosting. Stap voor stap nemen  

we je mee in het proces en gaan we als één team online succes behalen!

Zie hier een aantal van onze voorbeelden:
1.  www.sandenwatersport.nl 

2. www.ecotop.nu

3. www.dakenshop.nl 

3. www.epdmtotaal.nl

Hosting 
€28,-

p.m.

n Levertijd webshop 6 - 8 weken.

n Je webshop is Google vriendelijk.

n Beeldmateriaal en tekst door de klant 

    aangeleverd (anders meerwerk).

n Jaarlijks worden er hostingkosten voor 

    de webshop in rekening gebracht

Kijk op specialsworkwear.nl

Let’s power up!

 
€5.995,-

v.a.
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mAAtwerk webSite
Een maatwerk website zorgt ervoor dat je op een eigen manier met de klant kan communiceren. Een maatwerk 

website moet de juiste invulling geven aan jouw doelstellingen en aansluiten op de behoeften van je doelgroep. 

Met de ideale combinatie tussen design en techniek, ontwikkelen wij voor jouw de perfecte website in WordPress. 

Conversiegericht, gebruiksvriendelijk, snel en op maat. Alles is mogelijk!

waaruit bestaat mijn maatwerk website?
Een website ontwikkelen kan iedereen. Maar een website realiseren die naadloos aansluit aan je doelstellingen, 

dat is het werk van specialisten. Wij ontwerpen maatwerk websites die direct de juiste merkbeleving overbrengen. 

Een website die past bij de huisstijl en voldoet aan de laatste technische eisen. Van agenda tot en met een 

klantenportaal. Alles is mogelijk! Elke website die we ontwerpen en bouwen is Google vriendelijk, 

met oog op design, en gebruikersgemak.

Zie hier een aantal van onze voorbeelden:
1.  www.brouwerijhetveem.nl

2. www.hyponu.nl

3. www.endevoetstimmerwerken.nl 

3. www.heesmansdakwerken.nl

Hosting 
€24,-

p.m.

n Levertijd website 4-6 weken.

n Je website is Google vriendelijk;

n Inclusief WordPress CMS.
n Beeldmateriaal en tekst door de klant 

    aangeleverd (anders meerwerk).
n Jaarlijks worden er hostingkosten voor 

    de website in rekening gebracht.

Kijk op girafmetaal.com

Let’s power up!

 
€3.995,-

v.a.
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benieuwd hoe we klAnten helpen met Seo? 
Van der sanden watersport is de meest complete watersportzaak uit de regio Zuidoost-Brabant. Ze zijn 

gevestigd in Veldhoven, maar actief in heel Nederland! Je vindt er een ruim assortiment aan zowel nieuwe  

als gebruikte boten en diverse watersportartikelen. Naast een prachtige webshop en showroom hebben ze  

ook een eigen werkplaats voor service en onderhoud.

“Brand Hero is onze held van het eerste uur. Zij zijn verantwoordelijk voor de hogere populariteit en 

vindbaarheid van Van der sanden watersport op Google. Zo hebben we de afgelopen jaren mooie dingen 

mogen maken en hebben we een sterke groei doorgemaakt, klaargestoomd voor de volgende stap!”

wat was onze vraag
Hoe we er met onze website voor zorgen nóg meer groei en naamsbekendheid te verkrijgen?

wat is de oplossing 

Met de zoekwoorden analyse van Brand Hero zijn de zoekwoorden met een goed zoekvolume  

geselecteerd. Hiervoor hebben zij vervolgens landingspagina’s gemaakt, SEO-teksten geschreven 

en kwalitatieve backlinks opgezet.

wat is het resultaat

In zeer korte tijd is onze populariteit en vindbaarheid op Google enorm gestegen. Dankzij een nauwe 

samenwerking en een sterke SEO-strategie waren de resultaten van de linkbuilding direct merkbaar. 

En dat zijn ze nog steeds! Brand Hero denkt met ons mee, houdt ons op de hoogte en heeft ons 

enorm geholpen bij de groei van het bedrijf!

1

2

3
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link Zoekterm positie

https://www.sandenwatersport.nl Boten kopen Veldhoven Nr. 1

https://www.sandenwatersport.nl/assortiment/rubberboten Rubberboot kopen 

Veldhoven

Nr. 1

https://www.sandenwatersport.nl/assortiment/ribs/zar-ribs ZAR Ribs kopen Nr. 1

https://www.sandenwatersport.nl/assortiment/ribs/brig-ribs BRIG Rubberboten Nr. 1

https://www.sandenwatersport.nl/assortiment/ribs/brig-ribs BRIG Rib kopen Nr. 1

https://www.sandenwatersport.nl/assortiment/consoleboten-en-
speedboten/quicksilver-boten

Quicksilver boten kopen Nr. 1

https://www.sandenwatersport.nl/assortiment/rubberboten/

zar-mini

ZAR Mini Nr. 1

https://www.sandenwatersport.nl/blog/winterstalling-boot Winterklaar maken 

rubberboot

Nr. 1

https://www.sandenwatersport.nl/blog/boot-winterklaar-maken Winterstalling Nr. 2

https://www.sandenwatersport.nl Watersport speciaalzaak Nr. 3

klaar voor de toekomst

Brand Hero denkt met ons mee, houdt ons op de hoogte en heeft ons enorm geholpen bij de groei tot het 

bedrijf dat we nu zijn! In een tijd van snelle veranderingen en grote concurrentie is het voor Van der Sanden 

Watersport belangrijk om online op professionele wijze actief te zijn. Met een zeer effectieve en uiterst 

verzorgde SEO-strategie heeft Brand Hero ervoor gezorgd dat wij online worden gevonden!
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brand hero
 

t: 040 - 7370352

e: info@brandhero.nl

w: www.brandhero.nl

OP AL ONZE DIENSTEN ZIJN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING. DEZE KUNT U VINDEN OP ONZE WEBSITE.
 2020 - ONDER VOORBEhOUD VAN DRUKfOUTEN. WIJ BEhOUDEN ONS hET REchT VOOR OM TE ALLEN TIJDE (PRIJS)WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN.

ALLE PRIJZEN IN DEZE BROchURE ZIJN ExcL. BTW.


