
Wij zijn van betekenis voor klanten en de wereld om ons heen

Corona 2020 
Jouw	  klanten	  (online)	   goed	  bereiken



Plan van aanpak
Corona Communicatie

In deze tijden van crisis is het voor jou en je klanten van groot belang dat je

glashelder communiceert over hoe jouw bedrijf omgaat met de maatregelen en

op welke manier klanten in contact met je kunnen komen.

Overal op het Internet zien wij pogingen van bedrijven om hun doelgroepen te

informeren over deze zaken. Met alleen een Facebook of Linkedin update kom

je er simpelweg niet en bereik je zeker niet juist die doelgroepen die eerste of

tweedgraads online aan jouw bedrijf verbonden zijn.

Bij Online Leadbox is het onze missie om van betekenis te zijn met de kennis

op het gebied van hypertargeting en online marketing die in ons bedrijf

aanwezig is. Om ook nu van betekenis te zijn bieden wij jou een duidelijk plan

van aanpak om juist nu je klanten en volgers goed te informeren.

Met vriendelijke groet,

Online Leadbox

Bereik, informeer, recover



Juiste
Stappen
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Om de juiste informatie goed aan jouw doelgroep te kunnen aanbieden is het heel

belangrijk dat je één online pagina neerzet waarop alle informatie voor jouw klanten

duidelijk en gestructureerd wordt aangeboden. Je kunt in al je communicatie vervolgens

verwijzen naar deze pagina.

1

Om je klanten, volgers en tweedegraads netwerk goed te kunnen informeren is het

belangrijk dat je voor LinkedIn, Facebook en Google Ads aparte doelgroepen aanmaakt die

deze groepen direct via een advertentie kunnen infomeren. Zet de looptijd van deze lijsten

op het maximaal aantal dagen.

2

Maak aparte advertenties voor de doelgroepen die zijn aangemaakt om ze met de juiste

informatie te bereiken die voor hen relevant is. Veranderen er zaken in je beleid informeer

ze dan opnieuw en begeleid ze naar jouw coronapagina waarop alle informatie te lezen is.

3

Veranderen er dingen ten aanzien van de crisis in positieve zin pas je berichtgeving op je

coronapagina dan aan en gebruik je doelgroeplijsten om deze groepen direct online te

informeren. Gaat de crisis voorbij dan heb jij je Recovery snel op de rit staan richting jouw

online netwerk en weten klanten precies waar ze aan toe zijn.

4

Juiste stappen
Corona Communicatie



Informatie
Pagina
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Bekijk	  een	  voorbeeldpagina	   >>

Corona pagina
Corona Communicatie

Ontwikkel onder je website één duidelijke landingspagina waarop jij jouw 

beleid ten aanzien van klanten helder communiceert. Deze pagina maak je 

duidelijk zichtbaar in het menu van je website. 

Deze pagina bestaat in ieder geval uit:

Bereik en informeer

q Een duidelijke headline
q Een duidelijke subheader
q Een telefoonnummer om te bellen
q Een sectie veelgestelde vragen
q Huidige openingstijden
q Je adresgegevens

Nice to haves die je kunt toevoegen zijn:

q WhatsApp functionaliteit
q Een quote van de directie
q Een Q&A optie om op de pagina zelf vragen te stellen

* Werkt de button niet check coronapagina.nl



Remarketing
Lijsten
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Remarketinglijsten
Corona Communicatie

Om de doelgroepen die online aan jouw bedrijf verbonden zijn goed te kunnen 

blijven bereiken raden we je aan om voor de volgende kanalen de volgende 

custom doelgroepen aan te maken:

Google Ads

Bereik en informeer

q Remarketinglijst website bezoek
q Remarketinglijst Coronapagina bezoek

LinkedIn Ads

q Remarketinglijst website bezoek
q Remarketinglijst Coronapagina bezoek
q Aparte doelgroep volgers van jouw Linkedinpagina

Facebook Ads

q Remarketinglijst website bezoek
q Remarketinglijst Coronapagina bezoek
q Lijst voor volgers en vrienden van jouw Facebookpagina



Juiste
Boodschap
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Advertenties
Corona Communicatie

In deze onzekere tijden is het belangrijk dat je de belangrijkste doelgroepen 

rondom jouw bedrijf op een heldere manier informeert en inspireert. Rechts zie 

je een advertentie zoals wij die op dit moment live hebben staan. Om je wat 

inspiratie te geven bij deze een paar ideeën waar je aan zou kunnen denken. 

Communiceer Helder

Informeren

q Deel je openingstijden (als winkel)
q Deel hoe men je kan bereiken
q Deel wat men van je kan verwachten

Inspireren

q Deel handige tips met je doelgroep
q Deel kansen die deze tijd (ook) kan bieden

Motiveren

q Bied concrete hulpmiddelen aan
q Ga online in gesprek met je doelgroep
q Geef ze een optie toch zaken met je te doen



Recovery
Aanpak
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Recovery
Corona Communicatie

Op het moment dat de crisis afzwakt en maatregelen minder streng worden is 

het voor jou belangrijk dat je wederom je online netwerk direct kunt informeren 

om recovery zo snel mogelijk weer op de rit te hebben staan. Richt daarom 

vast al ter voorbereiding de volgende advertenties in zodat je direct live kunt 

als er positief nieuws is:

Voorbereiding is key

Afzwakken maatregelen

q Facebook en Insta Ad
q LinkedIn Ads (tijdlijn)
q Google Display Ads

Crisis voorbij

q Facebook en Insta Ad
q LinkedIn Ads (tijdlijn)
q Google Display Ads

Coronapagina

Laat je coronapagina mee veranderen met de veranderingen die er 
maatschappelijk zijn. Gaat ze nu vooral over crisiscommunicatie, straks 
kun je haar gebruiken om juist positief nieuws en bijvoorbeeld leuke acties 
te delen. 



Tot
Slot
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Sta samen sterk
Dankwoord

Afsluitend wil ik mij graag rechtstreeks tot je richten. In tijden van crisis is het 

als ondernemer of werknemer een periode waarin empathie en ruggengraat 

van doorslaggevend belang zijn. 

We leven in één van de sterkste landen ter wereld en ook al is het vooruitzicht 

nu onzeker, er breken straks ook andere tijden aan. Nu is het juist goed om als 

mensen en bedrijf te laten zien waar je staat. Schouders er onder, rug recht en 

accepteren dat je doet wat je kunt genoeg is. Meer is er niet!

Wees creatief en gebruik de creativiteit van anderen om je bekend te maken 

met mogelijkheden die je zelf nu misschien even niet ziet. En let op elkaar. Let 

op de ouderen, let op de zwakkeren, let op je collega en let ook op de 

ondernemer. Help waar je kan en vertrouw elkaar. 

Met vriendelijke groet,

Gerrit Hopster

Online Leadbox | Wij zijn van betekenis



Bedankt
En tot ziens

Online Leadbox

Openingstijden

Maandag– Vrijdag: 
08:00 tot 17:00

Email
info@onlineleadbox.nl

Telefoon

033 785 0579

Adres

Paasbosweg 8 
3862 ZS te Nijkerk


