Online en offline
marketing
Speciaal voor jouw logistiek bedrijf.
BETER ZICHTBAAR | TOPPOSITIE IN GOOGLE | MEER KLANTEN

De marketingspecialist
voor de logistieke sector

Wat wij voor jou
kunnen betekenen?

Online
marketing

Beter vindbaar dan je concurrent

Branding begint met waar sta je en waar wil je heen?

Een goede website is het startpunt voor effectieve online marketing.

Opvallen in een jungle aan communicatieboodschappen is zo gemakkelijk nog

Met alleen je website kom je er namelijk niet. Je wilt met jouw

niet. Men wordt dagelijks om de oren geslagen met reclameprikkels, online en offline.

website nieuwe, potentiële klanten aanspreken. Daarvoor heb je

En als je al goed gezien wordt, is het nog de vraag of jouw doelgroep jouw merk
interessant genoeg vindt en overgaat tot de gewenste actie. Jouw merk, product

websitebezoekers nodig en die bereik je door slim in te spelen op het
zoekgedrag in Google. Een website zonder online marketingstrategie

Branding

of dienst moet voor jouw doelgroep namelijk een positief referentiekader hebben.
Dit ‘positief laden van een merk’ is een essentieel onderdeel van moderne

is hetzelfde als een vrachtwagen zonder eindbestemming.

marketing, branding genoemd. Wij zorgen voor jouw opvallende boodschap.
Wij hebben onze eigen strategie ontwikkeld speciaal voor de logistieke sector. In diverse regio’s
hebben wij al diverse verhuis- en transportbedrijven succesvol op nummer één-posities in
Google geplaatst. Door ons structureel te laten werken aan jouw vindbaarheid wordt

Verzorg je huisstijl

jouw website beter gevonden in jouw regio dan die van je concurrent.

Niet alleen online, maar ook offline moet een logistiek bedrijf herkenbaar en
zichtbaar zijn. Je kunt daarom ook bij ons terecht voor al jouw reclame.
Als full-service marketingbureau ontwerpen we jouw huisstijl, regelen we direct al
jouw drukwerk en verzorgen we de belettering/bestickering van jouw bedrijfswagen

Websites naar een hoger niveau tillen

en/of bedrijfskleding. Voor de promotie van jouw bedrijf regelen we alle nodige

Hoe jouw website opgebouwd en ingevuld is bepaald of bezoekers blijven of de website

advertenties, sponsorborden of ontwikkelen we een effectieve mailing. Dat bespaart

direct verlaten. Wij tillen jouw website naar een hoger niveau en zorgen zo ervoor dat

jou veel tijd en ontzorgt je in de marketing. Alles wordt met Cherry één geheel!

jouw bezoekers niet afhaken maar juist overgaan tot actie, zoals het telefonisch contact
met je opnemen. Als het nodig is ontwerpen en bouwen we een aantrekkelijke website
voor je, dat gemakkelijk in gebruik is en voldoet aan alle huidige technische eisen van

Webdesign

Google. Hackers geen kans geven om in te breken spreekt daarbij voor zich. Wij beheren

Presentaties die overtuigen

en onderhouden je website graag.

Heb je een belangrijke presentatie
voor de boeg en kun je daarbij visuele

Websitebezoekers omzetten in klanten

steun gebruiken? Is er bijvoorbeeld bij

Een betrouwbaar en vooral professioneel ogende website
vangt de aandacht van bezoekers. Kunnen zij direct vinden
waar ze naar op zoek zijn? Dan heb je kans op een nieuwe
klant. Cherry heeft de kennis en ervaring in huis om jouw
bezoekers aan te sturen tot handelen, zoals het invullen van

een belangrijke presentatie een

Presentatie

overtuigende bedrijfspresentatie in
PowerPoint nodig of is juist een
pakkende video verstandig?

een contactformulier of het aanvragen van een brochure.
Dit doen wij door je bezoeker direct aan te spreken met een

Verwacht men bijvoorbeeld bij een persconferentie of een

passend webdesign, kwalitatief beeldmateriaal, pakkende

aandeelhoudersvergadering een moderne presentatie met

teksten en wanneer het budget dat toelaat een effectieve

duidelijke afbeeldingen? Of wil je voor een beurs een

YouTube video, waarin jouw transportbedrijf wordt uitgelicht.

gastvrije, opvallende standpresentatie? We helpen je graag.

Print & Design

Marketing met pit nodig of gewoon nieuwsgierig?

Wij zijn dé one-stop-shop voor succesvolle
marketing. Dat bespaart je veel tijd en geeft
een boost aan jouw marketing.
Cherry geeft jouw marketing pit!

Marketingspecialist voor de logistieke sector
Cherry is een ervaren marketingbureau dat zich gespecialiseerd heeft in de logistieke sector.
Door jarenlang te werken voor de logistieke sector, weten wij precies wat er zich in deze branche afspeelt en wat
deze bedrijven echt nodig hebben: géén zorgen over de marketing, wél meer klanten.

Beter zichtbaar dan jouw concurrent
Of je nu een nieuw logo of nieuwe belettering op je bedrijfswagen nodig hebt of een betere,
meer resultaatgerichte website: het allround reclameteam van Cherry staat voor je klaar.
Zo hoef jij geen kostbare tijd te besteden aan complexe marketingactiviteiten en ben je toch beter
in jouw regio zichtbaarder dan jouw concurrenten!

Rake campagnes met pit
Cherry heeft door de jaren heen de logistieke sector aan
betaalbare en aantoonbaar effectieve marketing geholpen.
We bieden je een praktisch marketingpakket aan en we
helpen je met het bedenken, uitwerken en opzetten van rake
campagnes. Online én offline. Het liefst met extra pit.
Precies wat jij als moderne ondernemer nodig hebt.

Wij tillen o.a. het succes van deze
bedrijven naar een hoger niveau:

Wil je jouw marketing uitbesteden aan Cherry?
Elke goede samenwerking begint met een vrijblijvende kennismaking.
Bel 085 0270 270 of mail contact@cherry-marketing.nl.
Meer info: cherry-marketing.nl/logistiek
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