
Kieshelder.nl is hét online platform voor de 
zelfstandige opticien. Met Kieshelder.nl 
genereert u omzet uit de online kanalen 
door gerichte marketingcampagnes in

uw werkgebied.  Ook als zelfstandig 
opticien kunt u omzet genereren uit 

de online kanalen.  Via 
Kieshelder.nl bereikt u de 

doelgroep die voor u 
relevant is.

Waarom Kieshelder.nl? 
Ruim 80% van alle brildragers neemt haar producten en diensten af bij een landelijke 
optiekketen. Nog eens 60% van deze groep doet haar aankoop op basis van een 
online campagne. Jaar na jaar blijven deze percentages stijgen. Door aan te sluiten bij 
Kieshelder.nl krijgt u online een effectief bereik. Met het landelijke netwerk van  
Kieshelder.nl profiteert u lokaal van doeltreffende campagnes.

Contact Campagne Conversie Consument
Meld uw winkel aan. 
Met onze marketing-

kennis vult u de 
winkelpagina met 

teksten en foto’s die 
er online toe doen!

Kies het 
marketingbudget die 
bij u past. We voeren 
de campagne voor 
uw winkel. Lokaal en 

gericht op uw 
doelgroep.

De consument ziet 
uw advertentie, 

wordt overtuigd op 
uw winkelpagina en 
laat haar contact-
gegevens achter.

U maakt een 
winkelafspraak en de 
consument staat in 

uw winkel. 

Via Kieshelder.nl genereert u omzet in vier fasen:

Voor wie is Kieshelder.nl?
Het platform is exclusief beschikbaar voor de onafhankelijke optiekondernemer. 
We maken online marketing laagdrempelig en bereikbaar met zorgvuldig 
samengestelde marketingprogramma’s. 



Social Media
Op Facebook en Instagram spreekt u de consument aan die interesse heeft in uw 
producten maar nog geen directe koopbehoefte hebben. Wel is de verwachting dat 
men op termijn een aankoop gaat doen. 

Door aantrekkelijke foto’s en video’s te combineren met enthousiaste of informerende 
teksten valt uw winkel op en ontstaat er websiteverkeer richting uw winkelpagina op 
Kieshelder.nl.

Van het aantal campagnes dat u voert is 50% voor naamsbekendheid van Kieshelder.nl 
en uw winkel. De andere 50% wordt ingezet om actief leads te genereren.

Google Ads
Via Google Ads toont Kieshelder.nl advertenties in de zoekmachine. Met deze 
advertenties bereikt u de consument die gericht op zoek is. Bijvoorbeeld naar een 
opticien in een woonplaats, een bepaald brillenmerk of specialisme. Via de advertentie 
bereikt de consument uw winkelpagina op Kieshelder.nl.

     Brons   Zilver    Goud

Maandbudget   € 199,-  € 399,-  € 599.-
Aantal weergaven    10.000   20.000  30.000

Facebook ads       4         6         8
-stories         1         2         3
Instagram ads       4         6         8
-stories         1          2         3 
Google Ads                3         6  
Custom rapportage           +         +

Zo bereiken wij uw doelgroep
Voor maximale impact voert u bij Kieshelder.nl campagne op de meest effectieve 
online kanalen. Afhankelijk van uw doelstelling kiest u het marketingprogramma dat het 
beste bij u past.

Marketingprogramma’s

Kieshelder.nl
Wethouder Ohmannstraat 6
7909 HJ Staphorst
085-0203377
info@kieshelder.nl

Maak een afspraak en we komen bij u op 
locatie voor een vrijblijvende demo. 

‘Kieshelder.nl brengt 
je in contact met een 

kwaliteitsopticien bij jou 
in de buurt’

Boyd Meijer


