De Qlikworld Widget
Qlikworld introduceert deze innovatieve online marketingtool in haar missie om bij te
dragen aan succesvolle online marketing activiteiten.
De laatste jaren is het fenomeen “bannermoeheid” ingetreden met als resultaat steeds
verder dalende doorklik cijfers op banners en nieuwsbrieven met als gevolg dalende
omzetten en stijgende online marketingkosten. De doorklik ratio's op tekstberichten zijn
echter flink gestegen.
Het grootste voordeel, naast de hogere doorklik percentages, van het inschakelen van
widgets is de snelle en centrale verspreiding van informatie middels geschreven tekst,
beelden en grafische content. Een online campagne kan, in tegenstelling tot een banner
campagne, razendsnel worden opgestart met een actuele boodschap. Op deze wijze kan er
effectiever en sneller worden gecommuniceerd.
Merken worden pro‐actief. Welk merk het beste informeert, liefst on demand, sluiten
consumenten dadelijk in het hart. Gebruik maken van content en widgets in uw
marketingstrategieën is daarom een goede keuze.
Naast tekstberichten en grafische content heeft Qlikworld in de backoffice de mogelijkheid
voorzien tot het aanmaken en verzenden van bijvoorbeeld kortingsbonnen, vacatures,
product informatie en events.

Qlikworld heeft een overzichtelijke backoffice voorzien waarin eenvoudig en snel de widget
kan worden vorm gegeven en de inhoud van de widget kan worden bepaald. Verschillende
afmetingen, kleuren, logo's en tekstsnelheden zijn eenvoudig samen te stellen. Tevens is er
een configuratie pagina beschikbaar die volledig customized kan worden aangeboden in uw
affliate marketing programma.
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De voordelen op een rij :
•

Hogere doorklik cijfers: Bezoekers van websites zijn vaak bannermoe. Door middels
tekst actueel bedrijfs of product nieuws aan te bieden klikken bezoekers veel vaker
op de widget om vervolgens de aangeboden informatie op de website verder te
lezen.

•

Kortingsbonnen, vacatures, productinformatie en events:
In de backoffice kunnen eenvoudig gecodeerde kortingsbonnen, vacatures,
productinformatie en events worden aangemaakt en verzonden naar de widget

•

Snel en eenvoudig: De widget en de backoffice zijn eenvoudig te bedienen. Zonder
tussenkomst van een druk bezette webmaster kan men snel en efficiënt online
communiceren

•

Extra Helpdesk: Qlikworld ondersteunt uw klant met een functionele helpdesk.

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen
met Walter Londema op 0180‐460.540 of wlondema@qlikworld.com
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