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Social Media Marketing
Neem deel aan de online dialoog met GX WebManager

Social media groeit razendsnel. Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik
van sociale netwerken om met elkaar te communiceren, hun contacten te
onderhouden en content te delen. Meer dan 800 miljoen mensen gebruiken
Facebook en delen maandelijks meer dan 30 miljoen stukken content.
Het onafhankelijke onderzoeksbureau Forrester Research, Inc. raadt
organisaties dan ook aan om platformen als Facebook en Twitter op te
nemen in hun contentstrategie.
Ook u kunt social media succesvol inzetten door uw klanten de mogelijkheid
te bieden online over uw merk te praten en hen hierin aan te moedigen.
GX WebManager, het Content Management Systeem van GX Software,
biedt u deze mogelijkheid door uw merk integraal deel te laten uitmaken
van gesprekken op sociale netwerken. Hierdoor groeit het aantal bezoekers
van uw site en worden gebruikerservaringen persoonlijker, zodat u uw
merkdoelstellingen kunt realiseren.

Voordelen:
Meer verkeer op uw website
en sociale kanalen
Meer naamsbekendheid
Gepersonaliseerde sociale
gebruikerservaring
		
Hogere conversie
Meer inzicht in uw klanten

Meer websitebezoekers en meer traffic vanaf social media
Met GX WebManager delen bezoekers content die ze leuk vinden moeiteloos met hun
sociale netwerk, rechtstreeks vanaf uw website. Het delen van content voegt waarde toe
wanneer websitegebruikers deze binnen hun sociale netwerk positief onder de aandacht
brengen, er met vrienden over praten en hun affiniteit ermee uitdrukken.
Vrienden genieten veel vertrouwen als informatiebron; het delen van content is daarom
een belangrijke validatie van de kwaliteit en relevantie van uw content en uw merk.
Het delen van content trekt nieuwe, geïnteresseerde bezoekers en vergroot hun loyaliteit.
Als mensen op sociale netwerken over uw merk praten, uw Facebook-fanpagina en
bedrijfswebsite bezoeken en zo meer tijd besteden op uw kanalen, ontstaat er krachtige,
authentieke mond-tot-mond-reclame voor uw merk. Uw content wordt sociaal, verspreidt
zich snel, en komt daardoor steeds hoger te staan in de zoekresultaten van bijvoorbeeld
Google en Facebook. Het delen van content kan uw online bereik dus aanzienlijk vergroten,
wat weer resulteert in extra bezoekers.

Persoonlijke sociale gebruikerservaring
De kracht van een ‘like’ (‘vind ik leuk’) ligt in personalisatie. Op basis van de likes van een
individuele websitegebruiker en zijn/haar relaties op Facebook kunt u deze gebruiker
gepersonaliseerde aanbevelingen doen, zowel via de widgets op uw website als op
Facebook. Dit maakt de gebruikerservaring zeer persoonlijk en sociaal. Uw website is
hierdoor veel beter in staat bezoekers aan zich te binden, terwijl de bounce rate van uw
sociale landingspagina’s drastisch afneemt. U kunt online de dialoog aangaan met uw
bezoekers, ze activeren en hun betrokkenheid bij uw merk vergroten. U kunt bezoekers
om hun feedback vragen en hen adviezen, tips en video’s bieden die aan hun interesses
tegemoetkomen. Naarmate de online ervaring persoonlijker, relevanter en socialer wordt,
worden gebruikers loyaler en zullen ze zich meer bezighouden met uw organisatie.
Dit zal leiden tot een toename van uw online conversie.

Waardevolle inzichten in gebruikers
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Publiceren naar social media
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Social monitoring
Content koppelen aan bezoekers

Met GX WebManager beschikt u over handige
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content tonen en het aantal likes vermelden.
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