DÉ HANDLEIDING

VO O R
GOOGLE SEARCH
Als saloneigenaar heb je veel op je bordje liggen
en dan schiet de marketing van je bedrijf, hoe
belangrijk die ook is, er vaak bij in. Met deze
handleiding ontdek je dat het makkelijk is en zeer
de moeite waard kan zijn om Google Search te
gebruiken voor het promoten van je salon.

WAT IS GOOGLE SEARCH?
Google is de grootste en meest populaire online
zoekmachine ter wereld. Het maakt het voor gebruikers
mogelijk om informatie te zoeken over zo’n beetje alles,
zoals bijvoorbeeld het plannen van een bezoekje aan
de kapper. Meer dan 80% van de online trajecten

begint vanuit Google.
Het web bestaat uit meer dan 60 biljoen pagina’s.
Google sorteert elke website op locatie en categorie
om gebruikers te voorzien van de meest relevante
antwoorden. Elke dag wordt er naar schatting

6 miljard keer gezocht op het web via
Google. Of mensen nu op zoek zijn naar recensies,
openingstijden, contactgegevens of bedrijven in de
buurt, bij Google moet je zijn.

HOE JE MEER KLANTEN BEREIKT
Op dit moment zijn klanten via Google op zoek naar
‘nieuw kapsel’ of ‘kapsalon amsterdam’ en kunnen jouw
salon niet vinden! Daarom hebben we deze handleiding
voor je opgesteld. Om jou te helpen bij het begin te
beginnen. Om jou te helpen online je business te laten
groeien en steeds weer klanten naar je salon te halen.
In Londen alleen, ontvangt Google bijna 3.000

zoekopdrachten per dag met betrekking tot
kapsalon en haarverzorging. Als slechts 1% van
deze klanten uiteindelijk op jouw website terechtkomt
en als van hen 10% jouw salon belt, betekent dat
theoretisch dat je zo’n 3 klanten per dag extra
kunt hebben.
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03.AGENDA

DEEL 1.
BIJ HET BEGIN
BEGINNEN: GRATIS
SEARCH TOOLS
MET GOOGLE KUN JE SNEL EEN VERSCHIL MAKEN DOOR
SIMPELWEG DE GRONDBEGINSELEN VAN HET ONLINE
ZOEKEN TE IMPLEMENTEREN. IN DIT EERSTE HOOFDSTUK
ONTDEK JE ENKELE GRATIS TOOLS DIE ERVOOR ZORGEN DAT
POTENTIËLE KLANTEN JOUW WEBSITE DIRECT VINDEN EN
EEN AFSPRAAK KUNNEN MAKEN MET JOUW SALON.
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Google+ FOR BUSINESS
WAT IS GOOGLE+ ZAKELIJK?
Google+ helpt jou om je merk hoger in de Google zoekresultaten
te krijgen. Door dit in te stellen heeft jouw salon een stapje
voor op de concurrenten die dit niet hebben gedaan. Het is een
kans die je niet wilt missen.
Door je bedrijf te registreren in Google+ zorg je ervoor dat je
een van de eerste salons bent die mensen zien wanneer ze
zoeken naar een salon in jouw regio (bijv. kapsalon Amsterdam).
Het is helemaal gratis voor jou. Je kunt ook in de zoekresultaten
alle informatie over je salon opnemen (openingstijden,
contactgegevens, adres, etc.) die potentiële klanten zien nog
voordat ze op je gegevens hebben geklikt.

Google+ KAN DE POSITIE
VAN JOUW WEBSITE IN
DE ZOEKRESULTATEN MET
10 Plaatsen VERHOGEN

WAAROM ZOU JE HET GEBRUIKEN?
Bovenin de Google zoekresultaten staan betekent dat mensen
die op zoek zijn naar salons in jouw regio jouw gegevens
als eerste vinden en eventueel een afspraak maken, online
of telefonisch.

90% van de kliks
90%

KOMT VOORT UIT DE

top 10 posities
IN GOOGLE

Als je een icoon in Google Maps hebt (wat automatisch gebeurt
nadat je registratie als bedrijf in Google+ Business is voltooid)
is het voor alle potentiële klanten mogelijk om direct een
routebeschrijving te krijgen naar jouw salon, zelfs op hun
smartphones!
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AAN DE SLAG
1. Als je nog geen Google account hebt, ga dan naar
https://accounts.google.com/signup?hl=nl en maak een account aan.

2. Ga naar http://www.google.com/+/business/ en klik rechts
bovenin op ‘Create a Google+ page’ en log in met je Google account.

3. Kies het bedrijfstype: Winkelpui.
4. Zoek je bedrijf op en bevestig het adres (als je jezelf niet kunt
vinden, kun je je gegevens handmatig invoeren).

5. Kies de gewenste ‘Verificatiewijze’ voor je account en voer de
‘Verificatiecode’ in.

6. Zorg ervoor dat je de stap ‘Bedrijfsinformatie bewerken’
volledig uitvoert om je kansen om gevonden te worden te
maximaliseren.

N.B.: Als extraatje verschijnt jouw saloninformatie
in de rechterkant van de pagina wanneer iemand
zoekt op jouw salon.
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TIPS VOOR SUCCES IN GOOGLE+
1. Je naam is doorslaggevend. Het is erg belangrijk dat
de naam die je voor je profiel gebruikt EXACT gelijk is aan je
bedrijfsnaam. Probeer ook geen keywords toe te voegen aan
je bedrijfsnaam want dit is contraproductief voor je ranking.
Als de naam van je salon ‘Wanted Hair & Beauty Salon’
is, gebruik dan niet alleen ‘Wanted’ of het andere uiterste
‘Wanted Hair & Beauty Salon beste kapsel’. Dat gaan niet
werken namelijk.

2. Feedback is je vriend. Moedig al je tevreden klanten aan
om je feedback te geven op Google+. Het verbetert de positie
van je pagina aanzienlijk.

3. Foto’s helpen altijd. Voeg de beste foto’s die je hebt
toe aan je profiel. Deze zijn direct zichtbaar vanaf de Google
resultatenpagina en laten je salon opvallen!

4. Details doen ertoe. Tijdens het voltooien van je Google+
for Business profiel zijn sommige elementen onmisbaar. Als je
die niet invult dan loop je het risico om impact te verliezen.

> Bedrijfsnaam
> Volledige adres
> Volledige URL van website
> Openingstijden
> Businesscategorie
> Contactgegevens, in het bijzonder een telefoonnummer
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Salon FINDER
WAT IS SALON FINDER?
Salon Finder is een gratis tool, powered by Wella en te vinden op www.wellaprofessionals.nl en zeer binnenkort
ook op de websites van andere Wella brands. Je kunt er je salon registreren en profiteren van enorme,
doelgerichte publiciteit en naamsbekendheid. Dankzij een eenvoudige zoekopdracht worden klanten die op
zoek zijn naar Wella services en producten direct naar jouw salon geleid.

London

14 Lexington St. W1F 0LD, LONDON

(+44) 0207 3151847
sourcehairdesign.co.uk
email@email.co.uk

WAAROM ZOU JE HET GEBRUIKEN?

1
2

3

SALON FINDER IS HET #1 resultaat
in Google VOOR MENSEN DIE OP
ZOEK ZIJN NAAR EEN WELLA SALON.

We hebben het platform geüpdatet om ervoor te zorgen dat je je profiel
kunt updaten en je salon kunt promoten met relevante informatie.
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AAN DE SLAG
1. Ga naar www.wellasalonfinder.com
2. Selecteer je taal.
3. Als je al geregistreerd bent via Wella e-Education, maak gebruik van je logingegevens. Als je nog
geen account hebt, registreer in 3 makkelijke stappen door te klikken op ‘Don’t have an accountRegister now’.

4. Nu kun je ons alles over je salon vertellen! Vul alle velden in om potentiële klanten alle informatie
te geven die ze nodig hebben. Maak het verschil door de beste foto’s van je salon te plaatsen en link ze
door naar je website of social media pagina’s.

5. Klik op ‘View your salon page updated’ voor een preview.
6. Dat is alles! Je hebt zojuist een efficiënte manier gecreëerd om meer mensen naar je salon te
krijgen. Goed gedaan!

14 Lexington St. W1F 0LD, LONDON

(+44) 0207 3151847
sourcehairdesign.co.uk
email@email.co.uk
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DEEL 2.
EEN NIVEAU HOGER:
ADVERTEREN IN
ZOEKRESULTATEN
NU JE DE BASIS ONDER DE KNIE HEBT, KUN JE DE
ADVERTEERMOGELIJKHEDEN DIE GOOGLE BIEDT
GAAN INZETTEN.
ALS SALON KAN HET ADVERTEREN MET KEYWORDS MET
BETREKKING TOT KAPPER EN HAARVERZORGING IN JOUW
OMGEVING JE AANZIENLIJK MEER NIEUWE KLANTEN
OPLEVEREN.

10.GOOGLE ADWORDS

Google ADWORDS
WAT IS GOOGLE SPONSORED?
BETER BEKEND ALS GOOGLE ADWORDS
Google AdWords is het adverteerprogramma van Google. Het stelt
je in staat om een advertentie te plaatsen achter die gele vlakjes
(zie hieronder). Als je zoekt in Google worden de advertenties
rechtsboven in beeld getoond en dat is waar 90% van de
gebruikers meestal op klikt.

WAAROM ZOU JE HET GEBRUIKEN?

10–15%

MEER KLANTEN
BEZOEKEN JE SALON DANKZIJ
GOOGLE ADWORDS
Het mooie van AdWords is dat je alleen betaalt als
iemand klikt.

HOE WERKT HET?
1. Ga naar: www.google.co.uk/AdWords.
2. Kies je land en tijdzone van jouw locatie.
3. Maak je eerste ‘Campaign’ (campagne) aan en kies er een toepasselijke naam voor.
4. Maak je eerste ‘Ad Group’ aan. Hier worden al die belangrijke keywords en Ad
Copies (advertentieteksten) bewaard. Ontdek er meer over in de casestudy op de
volgende pagina’s.

5. Nu is het tijd om wat ‘Keywords’ toe te voegen. Dit is het belangrijkste deel. Kies
woorden waarvoor jouw salon een relevant antwoord is.

6. Tenslotte, schrijf je ‘Ad Copy’. Dit is de advertentie die browsers laten zien. Geef de
zoekers een goede reden om jou uit te kiezen door een speciale aanbieding of service
te noemen!
N.B.: je hebt een Gmail account & pagina voor je salon nodig (bijv. website, Facebook, Google+,
Salon Finder). Als je niet weet hoe je die kunt aanmaken, kun je onze ‘Handleiding voor social media’
raadplegen.
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Casestudy VOOR SALONS
LATEN WE SAMEN EEN VOORBEELD DOORLOPEN:
STAP

EEN ‘CAMPAIGN’ AANMAKEN

01

Je bent een salon in Amsterdam met de naam ‘Kapsalon De Gouden Haar’.
Je hebt je eigen website en je wilt van de mensen die via Google op zoek
zijn naar een salon er zoveel mogelijk naar jouw salon krijgen.
Je noemt je eerste betaalde Google zoekcampagne ‘Kapsalon De Gouden
Haar’.

STAP

EEN ‘AD GROUP’ INSTELLEN

02

Vervolgens ga je je Ad Groups aanmaken door je Ads en
Keywords in verschillende groepen op te delen. Hier zijn enkele
belangrijke onderwerpen die je aan de orde wil laten komen:

1. Kapsalon De Gouden Haar – voorbeelden van Keywords:
de gouden haar kappers, de gouden haar salon, de gouden haar
kapsel

2. Kapsalon in Amsterdam - voorbeelden van keywords:
kapsalons amsterdam, kappers amsterdam, beste kapsel
amsterdam, kapsel amsterdam

3. Haarkleuring – voorbeelden van keywords: haarkleuring
amsterdam, highlights amsterdam, blonde haarkleuring amsterdam

4. Specifieke haarstylist – voorbeelden van keywords: david
molenaar, jonny willemse, lotte de boer

STAP

EEN LIJST VAN ‘KEYWORDS’ AANMAKEN

03

Het enige wat je hoeft te doen is ervoor te zorgen dat het adverteren van je salon bij de juiste
mensen terechtkomt. Om dat te bereiken heb je enkele relevante Keywords nodig.
Voorgestelde keywords voor de Ad Group ‘Kapsalon in Amsterdam’:

> kapsalon amsterdam
> kappers amsterdam
> kapsel amsterdam
> haarstylist amsterdam

Dit zijn voorbeelden van keywords die je kunt gebruiken
om zoekopdrachten naar jouw salon te leiden.

TIP! Gebruik de Google Keyword Planner om ervoor te zorgen dat je termen gebruikt waar
daadwerkelijk veel op wordt gezocht in Google.

12.CASESTUDY VOOR SALONS

STAP

EEN ‘AD COPY’ MAKEN

04

Ad copy (zie onderstaand voorbeeld) is een advertentietekst die vergelijkbaar
is met een online etalage. Het moet direct aansluiten op wat klanten zoeken!
Om de aandacht van browsers te trekken adviseren we met klem dat je een
aantrekkelijk aanbod laat zien dat de aandacht vestigt op je bestverkochte
service of jouw specialisme. Dit helpt om opgemerkt te worden en leidt
uiteindelijk tot meer klanten die contact opnemen met jouw salon.
Kapsalon De Gouden Haar
kapsalondegoudenhaar.nl/aanbiedingen
Ontvang een gratis kleurconsult. Maak nu een afspraak!

Hier zijn enkele handige tips voor het schrijven van een ‘Ad Copy’:

> Headline (max. 25 tekens) – geen speciale tekens ‘!,?’, geen caps lock/
hoofdletters, bevat meestal de salonnaam

> Description Line 1 & 2 (max 35 tekens) – Hier laat je je aanbieding zien
en maak je het verschil

> Display URL (max. 35 tekens)
> Destination URL – zie Stap 5
TIP! Maak minstens één Ad Copy per Ad Group om ervoor te zorgen dat het
aansluit op wat klanten zoeken.

STAP

05

EEN ‘DESTINATION URL’ KIEZEN

Als je al een website hebt, kies de meest relevante pagina voor elke Ad Copy. Als je dat
niet doet, geen zorgen, er zijn genoeg alternatieven (zie hieronder).
Jouw eigen website:

> Binnen jouw eigen website, kies de meest relevante pagina voor je Ad Copy.
> Als je aanbieding niet op je website staat, gebruik dan je homepage (de eerste pagina
van je website) als Landing Page.

> Als je denkt dat beide niet relevant zijn, gebruik dan de ‘Contact’ pagina van je
website.

2. Je Wella Salon Finder webpagina
3. Je Google+ pagina
4. Je Facebook pagina (zie onze ‘Handleiding voor social media’ om er een aan te maken).
STAP

BUDGETINSTELLING

06

Je kunt niet meer geld uitgeven aan AdWords dan je hebt geboekt, dus je hoeft je geen
zorgen te maken dat je te veel geld uitgeeft. Je hoeft alleen maar het budget in te
stellen dat je bereid bent te investeren. Begin voor de eerste maand met een beperkt
bedrag (€ 100 à € 200) en optimaliseer het in de loop der tijd.
Wij adviseren om minstens 10% van je communicatiebudget online te besteden.
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Casestudy VOOR SALONS
STAP

07

JE CAMPAGNE MONITOREN EN OPTIMALISEREN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

UITLEG VAN DE NAMEN:
1 Campaigns/campagnes: Dit is de standaard
weergave die je krijgt als je inlogt. Het laat het
algemene dashboard van je campagne zien.

7 Impressions/weergaven: Dit is het aantal keer
dat je etalage aan iemand is getoond. Feitelijk zegt
het hoe vaak mensen jouw Ad hebben gezien.

2 Ad Groups: Hier vind je al die Keywords en Ad

8 ClickThroughRate (CTR): Dit is het aantal keer

Copies die je hebt aangemaakt. Je kunt ze vanuit
dit tabblad bewerken.

dat er op je Ad is geklikt, gedeeld door het aantal
impressions/weergaven. Het laat zien hoe goed je
Ad Copies zijn. Als de CTR lager is dan 3% kun je
de advertentie het beste verwijderen of aanpassen
want de inhoud ervan wordt als onvoldoende
relevant gezien door browsers.

3 Settings/instellingen: Dit is de plek waar de
magie werkelijk plaatsvindt. Je kunt instellen op
locatie. Typ je locatie in en je krijgt alle Ads in die
regio te zien: een verhelderend inzicht!

4 Ads/advertenties: Hier kun je zien hoe je Ads
het doen. Vinden mensen ze leuk? Klikken ze erop?
Kijk in de kolom CTR, hoe hoger ze staan, des te
beter.

5 Keywords: Hier kun je Keywords verwijderen
of nieuwe toevoegen. Bijvoorbeeld, als je een
tweede salon hebt geopend buiten Amsterdam in
Amstelveen kun je de Keywords hiervoor in een
nieuwe Ad Group toevoegen.

6 Clicks/kliks: Dit is het aantal mensen dat heeft
geklikt op jouw etalage en de virtuele Salon is
binnengegaan. Het laat zien hoeveel mensen je
pagina hebben bezocht.
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9 Avg. CPC/gemiddeld CPC: Dit is hoeveel je
gemiddeld betaalt voor een klik op je Ad. Het
is belangrijk om dit onder controle te houden
om maximaal waar voor je geld te krijgen. Wij
adviseren om € 2 in te stellen als maximale CPC.

10 Cost/Kosten: Dit is je saldo. Het vertelt je
hoeveel je hebt uitgegeven.

11 Avg. Pos/gemiddelde positie: Dit is de positie
van je Ad resultaten. 1 is de hoogste weergave
en 10 de laagste. Mik op ongeveer 1 tot 3 voor
maximale CTR.
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GOOGLE+ FOR BUSINESS
http://www.google.com/+/business/

WELLA SALON FINDER
http://www.wellasalonfinder.com

GOOGLE ADWORDS
www.google.co.uk/AdWords

GOOGLE KEYWORD PLANNER
https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner

GOOGLE TRENDS
http://www.google.com/trends/

