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Uw content naar een hoger niveau

info@pm-media.nl
06 307 44 016
06 106 59 306

Wij ontzorgen uw bedrijf
online.
Uw social media, online
vindbaarheid en/of teksten een
boost geven?
Wij regelen het voor u!
Social media.

Online vindbaarheid.

Schrijven.

Effectief, meetbaar en goedkoop: dé
pijlers binnen het krachtige social
media. Steeds meer bedrijven hebben
de weg naar social media gevonden.
Zorg dat u uw interactie met uw volgers
behoudt!

Een website: het vormt het visitekaartje van
uw bedrijf. Een goed gevonden website
draagt bij aan informatie en verkoop. PM
Media zorgt voor relevante zoekwoorden
zodat meer bezoekers uw website weten te
vinden.

Het neerzetten van een herkenbare
tekst is belangrijk voor de identiteit van
uw bedrijf. PM Media past deze
schrijfstijl toe in blogs en webteksten.
Uw doelgroep zal zich betrokken voelen
door deze onderscheidende content.

Weten hoe PM Media social media voor
uw bedrijf kan inzetten? Neem
vrijblijvend contact met ons op!

Optimaal gevonden worden op Google, dat
wilt u toch ook? Graag bekijken wij
gezamenlijk uw mogelijkheden!

Deze uitdaging in samenwerking met
PM Media aangaan? Wij horen graag
van u!

Restaurant Zuiver Joure
Restaurant Zuiver Joure benaderde
PM Media voor het onderhouden
van haar social media. Door het
toepassen van een herkenbare
huisstijl, heeft dit zichtbaar
geresulteerd in meer bestellingen
en reserveringen.
Daarnaast heeft PM Media het
gebruiksgemak van de website
verbeterd.

@zuiverjoure

De Kampeerdiscounter
De wens van De
Kampeerdiscounter betrof het
genereren van meer bezoekers
naar haar webshop. PM Media heeft
dit na een SEO analyse
geïmplementeerd in de vorm van
relevante zoekwoorden. Dit heeft
ertoe geleid dat meer mensen de
weg naar De Kampeerdiscounter
hebben gevonden.

www.dekampeerdiscounter.nl

AutoGarantPlan
Een nieuw concept hoort aan de
man gebracht te worden.
AutoGarantPlan heeft hiervoor in
PM Media de geschikte partner
gevonden. Door krachtige en
herkenbare webteksten neer te
zetten, kon eveneens de vertaalslag
worden gemaakt naar social media.
Dit heeft gezorgd voor een optimale
afstemming tussen beide kanalen.

www.autogarantplan.nl

Nieuwsgierig?
Graag leggen wij onze werkwijze aan u voor in de
vorm van een treffende voorbeeldpost of tekst.
Door het leveren van maatwerk draagt PM Media
bij aan persoonlijkheid. Dit is onze kracht om uw
bedrijf online op de kaart te zetten.
- Peter-Jan
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- Martijn
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