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1 Missie 
In de afgelopen 800.000 jaar is het wereldwijde CO2 peil nog nooit zo hoog gestegen als in de 

afgelopen 100 jaar: 

 

Als er niet snel een omwenteling plaatsvindt, zal de aarde onbewoonbaar worden voor ons! 

Gelukkig zijn er steeds meer mensen en bedrijven die hier wat aan doen. Wij zien dit als een groene 

explosie, een Greennova. Dit is dan ook de naam van onze startup. 

Onze missie is om deze explosie dusdanig te vergroten en te versnellen zodat het wereldwijde CO2 peil 

binnen 60 jaar terug naar acceptabel niveau gaat en ook op dit niveau blijft. 

Bamboe Marketing doet dit door CO2 reducerende initiatieven te vinden en/of te beginnen en deze 

vervolgens te laten groeien als bamboe.  
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2 Authenticiteit 
Wat Bamboe Marketing uniek maakt is een combinatie van verschillende eigenschappen. 

2.1 Specialisatie in advies 
Onze corebusiness is advies geven op basis van data en informatie. Wij onderzoeken de huidige en 

gewenste situatie van bedrijven en maken strategische plannen om ervoor te zorgen dat uw bedrijf van 

de huidige situatie naar de gewenste situatie komt. 

2.2 Focus op CO2-reductie, duurzaamheid en circulair 
Mede dankzij onze missie leren wij constant meer over duurzame bedrijven, technologieën en 

marketingkanalen. 

2.3 Greennova 
Greennova is onze startup. Het is een platform voor CO2 reducerende producten. Als uw product ook 
bijdraagt aan CO2-reductie dan kunnen wij uw product ook middels ons platform beschikbaar maken 
voor uw klanten. 

2.4 MVO-Gids 
Wij zijn vanuit Bamboe Marketing partner van de MVO Gids. De MVO-Gids is een app die sinds korte tijd 
beschikbaar is gemaakt door MVO Noord-Nederland.  

Deze gids creëert een overzicht van alle bedrijven, nieuwsartikelen en evenementen die in Noord-
Nederland en later over heel Nederland plaatsvinden.  

2.5 Ons netwerk 
Wij hebben een sterk netwerk van marketing specialisten en duurzame initiatiefnemers. Wij zijn 
constant bezig om meerwaarde te bieden aan ons netwerk door partijen aan elkaar te koppelen. 
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3 Onze Diensten 

3.1 Onderzoek & Advies (O&A) 
Zoals al eerder genoemd is onderzoek en advies onze hoofd focus. 

Wij kunnen onderzoek doen en advies geven over bijvoorbeeld: 

 Data verzameling 

 Online marketing kanalen 

 Zoekwoorden 

 Uw website 

 Online concurrentie (SEO & SEA) 

 Producten 

Meer over onderzoek en advies vindt u hier: https://bamboemarketing.nl/onderzoek-en-advies/ 

3.2 Online marketing management  
Deze dienst is ervoor bedoeld om u zo veel mogelijk de zorgen van online marketing te ontnemen. 

 Bijhouden van uw online marketing dossier door het schrijven van voortgangsrapporten 

 Koppelingen maken met specialisten op het gebied van (online) marketing 

 (Online) marketing budgettering en overkoepelende planning en strategie 

 Houden van voortgangsgesprekken met u en onze partners 

 Eenmalige analyses zoals zoekwoorden analyse, doelgroep analyses en concurrentieanalyses 

Meer over deze dienst vindt u hier: https://bamboemarketing.nl/volledige-ontzorging/ 

3.3 Online meetbaarheid optimalisatie 
Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Hotjar en Google Data Studio 

configureren zodat de meetbaarheid van uw online marketing situatie zo effectief, efficiënt en zo 

volledig mogelijk is. 

Meer over meetbaarheid optimalisatie vindt u hier: https://bamboemarketing.nl/meetbaarheid-

optimalisatie/ 

  

https://bamboemarketing.nl/onderzoek-en-advies/
https://bamboemarketing.nl/volledige-ontzorging/
https://bamboemarketing.nl/meetbaarheid-optimalisatie/
https://bamboemarketing.nl/meetbaarheid-optimalisatie/
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3.4 Google Ads 
Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf bepalen we of we Google Ads zelf uitvoeren of aan een van 

onze gespecialiseerde partners uitbesteden. De werkzaamheden bestaan uit: 

 Google Ads analyses 

 Zoeknetwerkcampagnes 

 Shopping campagnes 

 Optimaliseren Google Ads campagnes 

Meer over Google Ads vindt u hier: https://bamboemarketing.nl/adverteren-op-google/ 

3.5 Websiteontwikkeling (alleen in Wordpress) 
Wij hebben veel ervaring in huis op het gebied van websiteontwikkeling in Wordpress. Heeft u een 

ander beheersysteem? Dan schakelen we een derde partij in. 

 Ontwikkelen van een nieuwe website 

 Toevoegen van nieuwe functionaliteiten aan uw website 

 Lesgeven in Wordpress 

 (Design) wijzigingen doorvoeren op websites 

 Snelheid optimalisatie 

Meer over websiteontwikkeling vindt u hier: https://bamboemarketing.nl/website-ontwikkeling/ 

3.6 Website onderhoud (alleen Wordpress) 
De werkzaamheden bestaan uit: 

 Het updaten van uw website 

 Het monitoren van uw website 

 Support bij problemen 

 Het maken van back-ups  

https://bamboemarketing.nl/adverteren-op-google/
https://bamboemarketing.nl/website-ontwikkeling/
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4 Partner diensten 
Wij werken samen met partners die ons ondersteunen en aan wie wij specifieke delen kunnen 

uitbesteden. Onze partners zijn gespecialiseerd in de volgende gebieden: 

 Conversie Optimalisatie (CRO) 
 Content marketing 
 Email marketing & automation 
 Social Media Marketing 
 Websiteontwikkeling in andere CMS-systemen dan Wordpress 
 SEO-werkzaamheden 

o Link-building 
o Bloggen 
o Email outreach 

 Influencer marketing 
 Google Display Marketing 
 Hosting 

Op zoek naar een specialisme in de (online) marketing? Die zoeken wij voor u! 

Lees hier meer over alle diensten 

  

https://bamboemarketing.nl/wp-content/uploads/2019/07/Omschrijvingen-Diensten-v0.9.pdf
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5 Kennis en ervaring 
Onze kennis en ervaring bestaat uit twee delen. Namelijk de kennis en ervaring van Bamboe Marketing 

zelf en de kennis en ervaring van de specialisten met wie wij samenwerken.  

 Bamboe Marketing is begonnen in 2012 en heeft sindsdien kennis en ervaring opgedaan in 

Wordpress websiteontwikkeling, adverteren op Google en social media, zoekmachine 

optimalisatie en vooral van web analytics. Vanwege deze brede kennis is er gekozen om te 

focussen op adviseren. 

Hieronder een aantal van onze partner specialisten: 

1. Team Digitaal, opgericht in 2013 en heeft nu 6 jaar ervaring in online marketing. Ze richten zich 

op lead generatie websites en specialiseren zich in adverteren op Google, LinkedIn, content 

marketing en marketing automation. 

 

2. Gijs Wierda, specialist in design en conversie optimalisatie. Hij weet hoe hij een website moet 

inrichten om deze zo effectief mogelijk te maken.  

 

3. Cacholong, opgericht in 2010 en specialist in hosting, Wordpress snelheid optimalisatie en 

serverbeheer. 

 

4. AdCalls, opgericht in 2011. AdCalls is een systeem waarmee de telefonische respons van online 

en offline marketingactiviteiten kan worden gemeten.  

 

5. Veel en Ver, opgericht in 2013, is een multidisciplinair marketing adviesbureau gevestigd in 

Leeuwarden en wordt gerund door Lisa en Sharah. Ze specialiseren zich in content marketing.  

Voor het complete overzicht van alle specialisten die tot dit netwerk horen,  

bekijk: https://bamboemarketing.nl/specialisten/ 

  

https://bamboemarketing.nl/
https://teamdigitaal.nl/
https://www.linkedin.com/in/gijswierda/
https://www.cacholong.nl/
https://adcalls.nl/
https://www.veelenver.nl/
https://bamboemarketing.nl/specialisten/
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6 Tarieven en kortingen 
Het standaard uurtarief van Bamboe Marketing is 65 euro per uur. De tarieven van onze partners 
variëren, hierover ontvangt u informatie wanneer een koppeling nodig is. 

6.1 Maandcontract kortingen 
Afhankelijk van het aantal uur per maand geven wij bij maandcontracten de volgende kortingen op het 

uurtarief: 

Uur per maand Uurtarief Prijs p/m Korting 

4 63,75 255 2% 

8  62,50 500 4% 

16 60 960 8% 

Bij maandcontracten gaat u akkoord met een proefperiode van 3 maanden. Vervolgens is het contract 

per maand opzegbaar. 

6.2 Jaarcontract kortingen 

Uur per maand Uurtarief Prijs p/m Korting 

4 60 240 8% 

8  57,50 460 12% 

16 55 880 16% 

6.3 De duurzame ondernemer deal 
Wij bieden een speciale mogelijkheid voor bedrijven die hard werken aan een duurzame toekomst: 

Een vast uurtarief van 45 euro per uur + een percentage van de omzetgroei. Dit percentage wordt in 

overleg bepaald waarbij de huidige jaaromzet gebruikt wordt als richtlijn. 

Jaaromzet richtlijnen: 

Jaaromzet Percentage 

0 – 50.000 10% 

50.000 – 200.000 8% 

200.000 – 500.000 6% 

500.000 – 1.000.000 4% 

1.000.000 – 5.000.000 2% 

Vanaf 5.000.000 1% 

Dit aanbod is alleen mogelijk in de vorm van een jaar, 3 of 5 jaar contract. Meer vragen hierover? Wij 

lichten het graag verder toe. 

 


