13 essentiële
marketing tips
voor jouw leisure
onderneming
Zo ben jij optimaal
voorbereid op de
heropening!

Met deze tips sta jij in de
startblokken voor heropening!
Wat op voorhand een periode vol kansen en mogelijkheden was, is
inmiddels
volledig
tenietgedaan
door
de
wereldwijde
coronapandemie. Zo zijn op dit moment alle leisure ondernemingen
gesloten naar aanleiding van de tweede lockdown.
In dit document ontdek jij hoe je jouw onderneming optimaal
voorbereidt op de heropening. Inclusief enkele handige en direct
toepasbare tips welke essentieel zijn voor een soepele en bovenal
sterke heropening.
Met deze tips gaan we dieper in op jouw online vindbaarheid, hoe je
opvalt met sterke content en hoe je van jouw website een
aantrekkelijke salesmachine maakt. Aan de hand van deze onderdelen
krijg jij verschillende tips hoe jouw leisure onderneming kan groeien
met behulp van van online marketing.

Maak van Google een
winstgevende partner

1. Families blijven zich oriënteren, dus
ga online!
Als we iets kunnen leren uit de eerste lockdown, dan is dat zonder twijfel het
online zoekgedrag van de Nederlander. Het spreekt voor zich dat er een
ontzettend grote daling plaatsvond in het aantal zoekopdrachten tijdens de eerste
weken van de zogeheten ‘intelligente lockdown’. Zo waren de zoekopdrachten
naar de term ‘dagje weg’ in deze eerste periode zelfs verwaarloosbaar. Wat echter
opvalt is de grote stijging in het zoekvolume zodra de coronacijfers de betere kant
op gingen.
Massale stijging zoekvolume bij heropening
Op het moment dat Nederland weer stukje bij beetje uit de lockdown kroop, steeg
het zoekvolume weer bijna net zo hard als dat het enkele weken eerder juist
daalde. Dit heeft zelfs tot gevolg dat het zoekvolume op de term ‘kinderfeestje’
hoger lag dan in de weken voor de lockdown. Dit valt natuurlijk simpel te
verklaren. Ouders vinden het jammer dat zijn of haar dochter geen mogelijkheid
heeft gehad op het vieren van een kinderfeestje en gaan daarom op een later
moment alsnog op zoek.
Er valt dus te concluderen dat families zich ontzettend snel weer oriënteren op
leisure activiteiten. Iets dat een grote kans biedt aan bedrijven binnen deze
branche, die daarbij slim gebruik maken van online marketing.

NIEUWE TREND: Zoeken op ‘coronaproof’
Wat opvalt is dat het zoekvolume op het woord ‘coronaproof’ sinds de
wereldwijde pandemie onwijs hard is gestegen. Gebruik deze trend dan ook op je
website!

2. Zorg voor het juiste visitekaartje in Google
Google Mijn Bedrijf is een tool binnen Google die voor veel verkeer
zorgt op de website van jouw leisure onderneming. Meer dan 15% van
al het websiteverkeer komt namelijk via Mijn Bedrijf binnen! Zorg er
dus voor dat deze inrichting goed staat zodat potentiële bezoekers de
juiste informatie krijgen.
Mag je weer openen? Communiceer dit dan!
- Zorg dat de openingstijden up-to-date zijn.
- Zorg voor een belbutton.
- Plaats een directe link om te reserveren.
- Verzamel zoveel mogelijk reviews.
- Reageer op nieuwe reviews.
COVID-19 Update Google Mijn Bedrijf
Specifiek voor deze coronacrisis heeft Google Mijn Bedrijf een COVID19 update opgezet. Door berichten te plaatsen op jouw Google Mijn
Bedrijf-vermelding kan je namelijk direct de nieuwe maatregelen
aankondigen die van toepassing zijn bij jouw leisure bedrijf. Jij bepaalt
precies wat er in dit bericht staat en Google zorgt dat dit bij de juiste
zoekopdrachten terecht komt.

Onderzoek wijst uit
dat een compleet
ingevuld profiel
ervoor zorgt dat je
sneller vindbaar
bent!

3. Benader de juiste doelgroep!
De zoekmachine van Google is hét middel om de juiste doelgroep te benaderen.
Waarom? 90% van de doelgroep zoekt namelijk via een zoekmachine als Google. Het is
daarom veel gemakkelijker om de juiste doelgroep aan te spreken, ze zoeken namelijk
naar jou! Het is dus belangrijk om goed zichtbaar te zijn als er wordt gezocht op
bijvoorbeeld ‘lasergamen Utrecht’.

Het grote belang van lokale zoekopdrachten
Er is daarnaast specifiek in de leisure branche nog een trend gaande. Jouw
doelgroep wil niet meer heel Nederland hoeven door te reizen voor een activiteit.
Ze zoeken liever iets in de buurt en passen hier ook hun zoekopdracht op aan. Zo
wordt er steeds vaker gezocht op een activiteit met plaatsnaam zoals
‘trampolinepark Eindhoven’. Je reist niet het hele land door om bijvoorbeeld een
middagje te gaan bowlen, dit zoek je liever dicht bij huis. Dit is een belangrijke trend
die voor leisure bedrijven gemakkelijk extra resultaat kan opleveren! Door hierop te
adverteren via Google Ads of nieuwe content te schrijven die aansluit bij het
zoekwoord.

Enorm veel
zoekvolume op
zoekwoorden
gerelateerd naar
leisure!

4. (Gratis) hoger scoren in Google
SEO, of Search Engine Optimization, betekent het optimaliseren van je website
voor zoekmachines zoals Google. Deze zoekmachines gebruiken algoritmes om
jouw websites te beoordelen. De algoritmes zijn er om de gebruikers van
Google het best passende resultaat bij de zoekopdracht te geven. Het is
daarom belangrijk als ondernemer om jouw website zo optimaal mogelijk in te
richten zodat het volgens het algoritme van Google de beste match is met de
zoekopdracht.
Schrijfstijl is key!
SEO is dus ontzettend belangrijk om gevonden te worden door de juiste
doelgroep. Hoe je een pagina optimaliseert is in de basis heel simpel. We
splitsen het voor het gemak even op in twee verschillende onderdelen;
schrijfstijl en populariteit (linkbuilding).
Schrijfstijl
Het onderdeel schrijfstijl spreekt eigenlijk voor zich. Schrijf namelijk pagina’s
die gaan over jouw leisure onderneming maar houdt daarbij enkele tips in je
achterhoofd. Voordat we in gaan op deze tips, is het belangrijk om te weten
dat een pagina ten alle tijden leesbaar moet blijven. Je schrijft voor de
doelgroep, niet voor Google. De doelgroep is tenslotte degene die een
reservering maakt, niet de zoekmachine. Ben je dus altijd bewust dat je
lopende en interessante teksten schrijft die gericht zijn op jouw doelgroep.
De belangrijkste SEO-schrijftips!
• Schrijf pagina’s van 300 tot 500 woorden.
• Gebruik duidelijk koppen en subkoppen.
• Verwerk synoniemen voor het zoekwoord waar de pagina over gaat.
• Speel in op de lokale trend door pagina’s in combinatie met plaatsnamen te
schrijven.
• Bekijk hier al onze schrijftips en zorg dat jouw pagina bovenaan in Google
komt te staan!

Vergeet de kracht van linkbuilding niet
Een andere factor om hoger in Google te scoren is de populariteit van je
website. Dit heeft in feite alles te maken met de hoeveelheid links die er
zijn naar jouw pagina. Hoe meer website naar jou verwijzen, hoe meer
Google jou als een autoriteit ziet. Dit kan zowel intern (van de ene pagina
op de website naar de andere) als extern gebeuren. Zo kan het dus erg slim
zijn om verschillende lokale media jouw content te laten delen. Dit levert
niet alleen meer naamsbekendheid in de regio op, maar vergroot dus ook je
kan om hoger te scoren in Google.
Beide onderdelen kunnen het best samen gebruikt worden. Schrijf voor de
doelgroep, maar houdt SEO in je achterhoofd. Duidelijker kunnen we het
niet maken.

Val op met
unieke content

5. Maak gebruik van social algoritmes
Het spreekt voor zich dat het juist in deze moeilijke tijd heel belangrijk is
om jouw doelgroep tijdig te informeren. Een middel om dit gemakkelijk te
doen is social media. Op jouw eigen pagina zitten tenslotte alle fans die de
pagina geliket hebben. Wij zien dat er in deze tijd veel onduidelijkheden zijn
bij de doelgroep die je gemakkelijk kan wegnemen door je contentstrategie
deels aan te passen. Zorg er daarom voor dat je regelmatig berichten
plaatst over wat je te bieden hebt, welke maatregelen er zijn genomen
voor de veiligheid en hoe klanten moeten reserveren.
Niet elke Facebook-gebruiker ziet jouw content.
Waarom? Omdat er ontzettend veel bedrijven en gebruikers op Facebook
zitten is het gewoon niet mogelijk om alles te zien wat je ooit geliket hebt.
Facebook heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en kwam tot de
conclusie dat gebruikers zelfs stopten met het gebruik van het medium
door de overkill aan berichten die op ze afkwam.
Zo maak je jouw content zichtbaarder
Zitten er dan alleen maar nadelen aan dit algoritme? Nee! Het goede
nieuws is dat dit algoritme goed te beïnvloeden is. Op de volgende
manieren is het namelijk mogelijk om jouw content zichtbaarder te maken:
- Creëer zoveel mogelijk interactie.
- Let op het type bericht → Een bericht met video krijgt voorrang!
- Zorg voor veel likes en reacties.
Wanneer bovenstaande manieren worden toegepast zal het percentage
van gebruikers die je content ziet flink stijgen. Een slimme manier dus om
het algoritme in je voordeel te gebruiken!

90% van jouw
Facebookfans krijgt
content niet te zien!

6. Speel in op belangrijke momenten met acties
Een goed voorbeeld is de welbekende Black Friday. Door hierop in te
spelen met een passende actie kun je het aantal reserveringen
verhogen met 20%. Dit hebben wij zelf ervaren bij onze eigen klanten.
Een eenvoudige manier is het gebruik van een (her)openingsactie, wat
in deze periode gemakkelijk is toe te passen. Denk daarnaast ook aan
verschillende acties gericht op de vakantieperiodes. Zeker in deze tijd is
dit een extra prikkel die je creëert om zo de doelgroep over te halen
een bezoek te brengen aan jouw activiteit.
Denk aan je loyale klanten
Iets wat je niet voor lief moet nemen, zijn je loyale klanten. Ook hier
kunnen verschillende slimme acties voor worden opgezet. Laat
bijvoorbeeld de loyale klanten in periode x gratis iemand meenemen.
Acties op social media zorgen voor een grote stijging in het aantal likes
en de interactiviteit waardoor het algoritme jouw bericht vaker zal
vertonen. Een perfect voorbeeld dus om het algoritme in te zetten voor
meer reserveringen én meer bereik!

7. Wees creatief en origineel

8. Blijf persoonlijk en herkenbaar

In deze tijd is bijna alles anders dan anders. Juist daarom is het
belangrijk om met originele en creatieve initiatieven te komen om de
doelgroep bij je te houden. Denk daarbij aan voorbeelden als
zomerkamp, movie nights, examenstunts of een digitale bingo!

Veel ondernemingen maken op dit moment nog veel gebruik van
stockfoto’s, terwijl dat een negatief effect heeft op het resultaat dat je
wilt behalen. Onze tip is dan ook om eigen beeldmateriaal te
gebruiken. Dit hoeven echt geen professionele foto’s te zijn, zolang ze
maar persoonlijk en herkenbaar zijn. Foto’s met een smartphone of
normaal fototoestel volstaat prima!

In deze tijd is het daarnaast belangrijk om op het veiligheidsgevoel van
jouw doelgroep in te spelen. Dit kan gemakkelijk duidelijk gemaakt
worden aan de hand van een advertentie of post.

Het gebruik van video zorgt voor een enorm groot bereik en is daarom
ook zeker aan te raden tijdens het maken en posten van content.

9. Ga interactie aan met je volgers
Door interactie aan te gaan met je eigen volgers voldoe je eigenlijk
meteen aan een van de manieren om het algoritme positief te
beïnvloeden. Zodra je namelijk gebruik maakt van interactieve
berichten zullen deze automatisch meer bereik genereren. Maar wat
voor manieren zijn er nou precies om interactie aan te gaan?
De meest voorkomende manieren die wij voorbij zien komen zijn:
- Q&A’s
- Polls
- Challenges
Voor deze drie opties zijn volgers erg gevoelig omdat ze graag hun
mening willen laten horen. Een extra tip is bijvoorbeeld het inzetten
van een challenge in combinatie met een actie, waarbij je twee goed
werkende opties met elkaar combineert!
Vraag om reacties bij je content!
Het vragen om reacties is een uitstekende manier om meer interactie
te creëren. Enkel de zin ‘Met welke vriend wil jij dit graag eens doen?’
is al voldoende om meer reacties te krijgen, wat automatisch leidt tot
meer bereik.

Ga ook
interactie
aan via
TikTok!

Maak van jouw website
een conversiekiller

10. Zet de juiste informatie bovenaan
Alle voorgaande tips hebben gezamenlijk één doel, de doelgroep naar je website krijgen.
Vanaf dan ligt de uitdaging er om de bezoeker naar je reserveringsstraat te krijgen. We
hanteren als vuistregel dat ongeveer 3-4% van de websitebezoekers een reservering moet
plaatsen. Zit je daar onder? Dan is het noodzaak om enkele zaken op je website aan te
passen!
Doe zelf de test!
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat 50% van de websitebezoekers niet scrolt.
Bekijk daarom je eigen website op verschillende apparaten, zonder te scrollen. Zie je dan de
juiste informatie om naar de reserveringsstraat te worden geleid? Dan is de indeling van je
website in orde. Is dit niet het geval? Bekijk dan welke onderdelen je mist en zorg dat deze
bovenaan komen te staan!

11. De reserveerbutton is het belangrijkst
Het belangrijkste onderdeel van je website is misschien wel de button
naar je reserveersysteem. Het is daarom slim om deze button altijd in
beeld te hebben. Dit kan je doen door de button in je menubalk vast
te zetten. Het gebruik van een opvallende kleur is daarnaast een
goede manier om de button op te laten vallen.
Voeg de reserveerbutton extra toe aan de site
Het is ook mogelijk om deze button nog extra toe te voegen op
verschillende punten van de pagina, maar let er wel op dat je hierdoor
geen overkill creëert. De pagina moet wel leesbaar blijven. Denk ook
hier weer aan de bezoeker; hoe leest de bezoeker mijn website en
waar verwacht die de reserveerbutton?

12. Communiceer de genomen maatregelen

13. Geef extra aandacht aan je mobiele site

We gaven eerder al aan dat het zoekvolume op ‘coronaproof’ alleen
maar is toegenomen. Om hierop in te haken is het verstandig om het
genomen protocol actief te communiceren. Zo kan je de angst bij de
bezoeker wegnemen waardoor zij direct zien dat jullie er als
onderneming alles aan doen om de activiteit zo veilig mogelijk te laten
plaatsvinden.

Je mag er vanuit gaan dat maar liefst 70% van de websitebezoekers
jouw website via hun mobiel bekijkt. Het zou dus zonde zijn als de
website niet goed in elkaar zit voor de mobiele weergave.

Zo kan er een korte uitleg worden gegeven over de richtlijnen en de
genomen maatregelen die zijn toegepast. Willen bezoekers nog meer
informatie? Verwijs ze dan door naar de beleid-pagina of laat ze direct
contact opnemen voor een persoonlijke toelichting.

Ook hier is het belangrijk om deze reserveerbutton vast te zetten op
de pagina, zodat deze altijd kan worden aangeklikt. We zien bij eigen
klanten dat websitebezoekers tot 2 keer sneller reserveren als de
'reserveer nu' button duidelijk in beeld staat!

Kom erachter waar jouw
verbeterpunten liggen!
Benieuwd welke onderdelen jij nog kan verbeteren zodat je de
voorsprong op de concurrentie kan vergroten? Maak dan gebruik van
onze gratis Quickscan!
Onze leisure specialisten brengen kosteloos een uitgebreid advies uit
met daarin alles over jouw kansen en valkuilen. Op deze manier zie je
in één oogopslag hoe jouw onderneming online flink kan groeien. Gun
jezelf deze scan en ben optimaal voorbereid.
Wij beoordelen GRATIS de volgende onderdelen:
Zichtbaarheid in Google
Potentie op lokale en regionale vindbaarheid
Aanwezigheid van concurrenten
Gebruiksvriendelijkheid van uw website
Vraag vandaag nog een Quickscan aan en maak jezelf klaar voor deze
allesbepalende heropening!

Vraag de gratis Quickscan aan!

