TEXTILIA
FACEBOOK MARKETING
Foto: Jeroen Snijders

FACEBOOK MARKETING
Bereik je doelgroep snel, eenvoudig en doeltreffend. Facebook Marketing is een laagdrempelige manier
van online adverteren. Het populairste social mediakanaal van Nederland heeft dagelijks in totaal zo’n
7,5 miljoen actieve gebruikers.

FACEBOOK MARKETING
MET TEXTILIA
Omdat Textilia binnen de modebranche een onafhankelijke autoriteit is, worden uitingen gretig gelezen door
decision makers op elk niveau – van kleine zelfstandigen tot inkopers van grote mode- en warenhuizen.
Door te adverteren op onze Facebook-pagina met een doorklikmogelijkheid naar je eigen website, bereik je al deze
potentiële klanten. Ook kun je via remarketing eerdere bezoekers aan je campagne benaderen. Gebruik Facebook
Marketing voor lead generatie, branding en engagement.
Dat kan op verschillende manieren:
• Adverteren op de Textilia Facebook-pagina.
• Adverteren op het landelijke Facebook-platform, gericht op een door middel van kenmerken geselecteerde
doelgroep.
• Adverteren op het landelijke Facebook-platform via Custom Audience Textilia, een exclusieve doelgroep die op
basis van kenmerken wordt geselecteerd uit de e-mailadressen van Textilia-nieuwsbriefabonnees.
Uiteraard adviseren wij je hierbij graag, net als bij het kiezen van een van de ongeveer vijf mogelijke advertentieindelingen, het opzetten van de advertentiecampagne en het redigeren van content.

WAAROM
ADVERTEREN?

GEBRUIK FACEBOOK MARKETING
VOOR LEAD GENERATIE, BRANDING
EN ENGAGEMENT.

VOORDELEN VAN FACEBOOK
MARKETING VIA TEXTILIA
• Je bereikt een zeer geïnteresseerde doelgroep.
• Je krijgt gedegen advies van accountmanagers die bekend zijn met de doelgroep.
• Je genereert meer bezoekers, leads en conversies.
• Je kunt de advertentie koppelen aan Instagram Adverteren,
voor een nog groter bereik.

MEER WETEN?
Bel of mail naar

Anne Wesselman: 06-12965638 of a.wesselman@textilia.nl

FACEBOOK MARKETING PAKKETTEN
Hieronder vind je de verschillende pakketten die je kunt inzetten.

SMALL

MEDIUM

LARGE

(eenmalig)

€ 600

(eenmalig)

€ 950

€ 1150

€ 50,-

€ 100,-

€ 150,-

(eenmalig)

Bepalen campagnedoel
Opzetten advertentiecampagne
Promotie op Textilia Facebook-pagina
Promotie op Facebook Landelijk (NL)
gebaseerd op doelgroep
Promotie met Custom Audience Textillia
Redigeren aangeleverde content
Schrijven artikel ter promotie
Rapportage
Projectmanagement
Budget om post te promoten
(max. 2 weken)

PAKKETDETAILS
SMALL

LARGE

• Adverteren gericht op de volgers van de

• Adverteren gericht op een zeer relevante

Textilia Facebook-pagina.

doelgroep die op basis van kenmerken wordt

• Voorbeeld type bericht: ‘Nieuwe collectie’.

geselecteerd uit de e-mailadressen van Textilia

• Inclusief € 50,- budget om de post te promoten.

nieuwsbriefabonnees. Plus als in pakket Medium:
adverteren via het landelijke Facebook-platform,

MEDIUM

gericht op een geselecteerde doelgroep, en op de

• Adverteren op het landelijke Facebook-platform

Textilia Facebook-pagina.

(Nederlandbreed), gericht op een door middel van

• Diverse content mogelijk.

kenmerken geselecteerde doelgroep. Plus als in pakket

• Inclusief € 150,- budget om de posts te promoten.

Small: gericht op de volgers van de Textilia Facebookpagina.
• Diverse content mogelijk.
• Inclusief € 100,- budget om de posts te promoten.

MEER WETEN?
Bel of mail naar

Anne Wesselman: 06-12965638 of a.wesselman@textilia.nl

