ADVERTEREN / promoten van je website / webwinkel:
Nu de webshop in hoofdlijnen gereed is, zal ik je wat tips sturen om bezoekers te
trekken.
Een webwinkel is niet zo makkelijk vindbaar als een echte winkel. Daar lopen
mensen langs en zien jouw spullen in de etalage. Dat verkoopt vaak wel.
Op internet moet je mensen echt naar je winkel lokken, want spontaan
langslopen(surfen) is er niet bij.
Mijn ervaring is dat het bezoekersaantal recht evenredig is met het aantal
advertenties dat ik plaatste op internet. Vooral Marktplaats is een goede om te
beginnen. Nu kan je daar MET een link naar je winkel adverteren maar dat kost
enkele euro's. Gratis kan ook maar dan heeft de bezoeker geen link naar jouw
winkel.
Maak op marktplaats en andere sites een account aan met een naam die al lijkt op
jouw domeinnaam.
Als je als zakelijk adverteerder adverteert kost elke klik naar jouw site een paar cent
maar dan heb je ook echte bezoekers in je webwinkel.
Dit is de beste optie om serieuze bezoekers te trekken.
Andere advertentie sites zijn net zo effectief en meestal wel gratis:
speurders.nl
marktplaza.nl
http://www.tweedehands.nl/
http://www.winkelkraam.nl/
http://www.marktnet.nl/
http://www.tweedehands.net/
http://www.gratisadverteren.net/
http://www.aanbodpagina.nl/
http://www.aanbodnet.nl
http://www.sneup.nl/
http://www.handelexpert.nl/index.php
http://www.speurmarkt.nl/
http://www.adverteergratis.nl/
http://www.marktplek.nl/
http://www.openhandel.nl/
http://www.adoos.nl/
http://www.kleinemarktplaats.nl/
http://www.marktpret.nl/
http://www.intramarkt.nl/index1.php
http://www.koopcity.nl/
http://www.wzdv.nl/
http://www.adverteer-gratis.nl/
http://www.gratismarkt.nl/
http://www.webprofiler.nl/
http://www.speurplaza.nl/
http://www.storeplaats.nl/
http://www.advertentiedomein.nl/

http://www.verkopen.nl/
http://www.treffend.nl/
http://www.arenaplaza.nl/
http://www.gratisadvertenties.net/
http://www.vindweb.nl/
http://www.grotemarktplaats.nl/
http://www.verkoopiets.nl/
advertentiehoek.nl
http://www.adverterenisgratis.nl/
allerlei.nl
Bijvoorbeeld op marktplaza kan je vanaf een x aantal advertenties een eigen winkel
aanmaken waarbij de bezoekers direct doorgelinkt worden naar jouw site.
Je ziet t is een hoop werk, ik adviseer je om een excel file te starten met al deze
websites, daarin alle logincodes en wachtwoorden op te slaan en zodoende kan je
netjes bijhouden waar je al adverteert. Maak ook een map aan met wat standaard
productfotos en teksten zodat je op elke advertentiesite dezelfde teksten en foto’s
plaatst. Werkt lekker snel.
En niet te vergeten: Hoe meer advertenties je plaatst, hoevaker Google jouw
winkel ziet staan op internet (want al die advertenties worden óók geïndexeerd)
en dus hoe beter jouw producten zijn te vinden in de google zoekresultaten !
Succes !

