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Uw klanten kijken tegenwootdig net zo vadk ndar YouTtube
als naar televisie. Onlinevideo wordt almaar belangrijker.

'ffilgtt',
zes op de tien consumenten verkie
filhpje kijken bo@n een tekst
Lezei! Yideo's Eagen mirder inspoDinsvmje bezoekeN en werken dre;t
pelverlagend', weet Sam DiercL\vd

ohlinetuarketingbureau Kingsbery.
Bovendien ku je hiemee je zaak of
merk ditrerentieren ten opzichre vm

Al na 3O
seconden haakt
een oD de drie
videokiikers af.

onje adbod

het kader van so?rtion sel[ns, teMijl
bedrijf en je medcwerkeN de zogeheten gxnl4.tor bij po
tenti4le klanten verhooat.' Zii kiisen
zo het gezicht vM uw ondememin8 ie

Coppens
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bevestigt Kris
Divico Web & Video. Vja

ook bijzonder

belan$ijk.'

Moderne mond-tot-mond
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voor teksten op uwwebsite geldt: koh
snel ter zi}e zodat bezoeke.s meteen
zien wat ze zoeken. Al na de eerste 30
seconden vd een video ha.ki gehid
deld een op de dne kijkers af. Na 66n
minuut houdt,!4 lroent het voor be
keker. Plaats de kernboodschap dus
vooraa! in uw filmpjes en knip lanse

filns in korte videot die u regelmatig
DETROEVEN
VAN ONLINEVIDEO'S

een fl lhpje over je

'.Seeing is
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voor lideotuatedaal geldt ook

video's zijn geschikt voor elk Ble
ondememing. 'Gebruik ze niet aleen
voor te steuen, mad bij,
voorbeeld ookvoor ldantengetuigenissen', zegt Djerclq. Die krikken je ge
lootuaadigheid gevoelig op. Uitleg- en
insttuctievideot passen dan weer in

is

Video is volgens Coppens de moderne vorm mn mond-tot-mondreclane geworden. Ee. goed filmpje
wordt heel vaak gedeeldvia sociale media, weet hij. Bovendien ku je veel
infomatie ih korte tijd mee geven. Stel
je wet altijd ir de plaats ]m je bezoeker: wat zoekt hij, en welke informatie
wil hij? ceefhem meteen wat hii zoel.t,

0 rhuiedod

zen een

video toon je nalkeiijker en op een
oeatieve en unieke manierwie je bent
en wat je product of dienst waard is.
Interaciieve flmpjes helken ook de
audacht van de surfer e! leiden tot
meer belrckkenheid op je welsite. Na
hei bekijken vd de webvideo klikt de
kijker@ke. doo. nad ertE infomatie. Een goede, concrete call-to action

Video in uwwebsite iDtegreren past
ook ir de promotieshategie van uw
website. Google ziei filmmateriaal als
een venijking mn de inloud vd een

website. DMdoor scoort die hoger in
de zoekresultaten', zegt

Sm Diercb.

!e moer dm welje videot optihalise
rervoor
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Gooqh

de zoekmachines. Een

filmpje

zonder tekstbeschrijving of idcntifi catie wordt niet of nauwelijks opge

