Adverteren in Google,
geoptimaliseerd
Top voor ieder budget, meer gemak en
meer resultaat.

Hallo
nieuwe klant.
Google’s zoekresultaten lijken (véél) op een schap in een
supermarkt. Wanneer iemand iets wil kopen, en je staat er niet
tussen, loop je omzet mis. Zonde. Dubbel zonde eigenlijk, want
in één simpele stap, zet Uptmz je in het virtuele schap.
Zonder ingewikkelde taal, opties en instellingen. Gewoon
makkelijk in gebruik en jargonvrij.
•

Eenvoudig budget aanpassen
Pas op ieder moment je budget aan: hoger, lager of zet alles even
helemaal uit.

•

Geen opzegtermijn
Stop wanneer je wil, zonder consequenties.

•

Zelf kiezen welke woorden relevant zijn
Bepaal zelf welke woorden interessant zijn voor jouw bedrijf.

•

Geen tijdrovende consultants
Geen updatetelefoontjes, meetings, planningen, praten over het weer,
alles gaat vanzelf.

•

24/7 optimalisatie
Onze algoritmes slapen nooit en gaan niet op vakantie, ze werken altijd.

•

KPI-dashboard
Check waar en wanneer je wil hoe je marketinginvestering rendeert.

Meer weten of direct starten met het vergroten van je
klantenbase? Ga naar uptmz.com!

De uptmz aanpak
In minder dan 3 minuten ben je up ‘n running
met Uptmz.

1
Bepaal je ideale dagbudget
Vul op de website de budgetcalculator
in en ontdek je groeipotentie.

2
Maak je account aan
Onze campagnes starten automatisch nadat een
account is aangemaakt. Geen telefoontjes, mailtjes
of extra werk. Simpel en snel, dat is Uptmz.

3
Optimaliseer als jij dat wil
Ons platform biedt suggesties die relevant zijn voor
je bedrijf. Neem af en toe een kijkje en kies nieuwe,
of andere extra relevante zoekwoorden.

Samen meer
klanten binnenhalen?
We hebben meer dan 15 jaar gewerkt aan strategieën
die de beste resultaten uit adverteren op Google Ads
garanderen. Nu maken we deze beschikbaar voor het
MKB. Supereffectief, dankzij de slimste algoritmes,
zonder dure consultancy-uren
Zo makkelijk is het. Instant succes, up to you,
op Uptmz.com

