Digital
Marketing Agency
Digital Performance
Agency

Digital
Performance
Agency

B.made ondersteunt grote en middelgrote
organisaties bij het behalen van optimaal
rendement uit hun digitale marketing- en
mediabestedingen.

Meer over ons !
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B.made streeft naar volledig gepersonaliseerde en relevante
marketingcommunicatie die op massaschaal via de juiste kanalen
kan worden uitgerold: we noemen dat Digital Performance Marketing

B.made doet naast ‘praten’ vooral veel aan ‘poetsen’, want Performance draait natuurlijk
om het bereiken van resultaten. Altijd vanuit het geloof dat Data, Content en Technologie
in perfecte harmonie moeten zijn. Onze diensten zijn dan ook op basis van deze pijlers
ingedeeld.

Meer over onze diensten !

Missie
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Digital Marketing Agency

365 dagen per jaar relevant
zijn voor jouw doelgroep
B.made biedt haar diensten binnen deze drie pijlers

01.
Data &
Customer Intelligence

aan vanuit een multidisciplinaire aanpak.

Bekijk onze aanpak !

02.
Content &
Customer Relevance

03.
Technologie &
Customer Experience

Diensten
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Digital Marketing Agency

01.
Data & Customer Intelligence
We gebruiken data om de merkbekendheid,
conversie of klantbetrokkenheid van jouw
organisatie meetbaar en inzichtelijk te
verhogen door:

Bekijk onze aanpak !

•
•
•
•
•
•
•

Channel analytics monitoring & reporting
Doelgroepanalyse
Campagnemanagement en -ontwikkeling
KPI-definitie en dashboards
Customer journey mapping & engagement planning
Zoekmachineoptimalisatie (SEO)
Media-inkoop, SEA, programmatic en social mediaadverteren

•

Diensten

Marketing consultancy
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02.
Content & Customer Relevance
B.made produceert creatieve, relevante
content op basis van de opgebouwde data
en customer intelligence. Hoe relevanter de
content, des te persoonlijker en directer
iemand zich aangesproken voelt. Deze
persoon is hierdoor eerder geneigd over te
gaan tot de gewenste actie (conversie).

•
•
•
•

Digitale content voor websites en social media
Digitale magazines
Hard copy magazines
Film en fotografie zoals live reportages, bedrijfsvideo's of
evenementregistraties

Bekijk onze aanpak !

Diensten

•

Copywriting
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03.
Technologie & Customer Experience
Wij ontwikkelen hoogwaardige kanalen.
Websites, apps en platformen om jouw
doelgroep een optimale customer
experience te bieden. Persoonlijk door data
en relevant dankzij content.

Bekijk onze aanpak !

Diensten

•
•
•
•
•
•

Sitecore Experience Platform
Websites (WordPress/Craft)
Mobiele apps
Webapps/API
Slimme campagnepagina’s en landingpagina's
SLA/hosting/support/Agile doorontwikkeling
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Feyenoord Rotterdam

Maximaal scoren voor de trouwste
supporters van Feyenoord
Branding

B.made is al jarenlang de media-, marketing- en communicatiepartner

Strategy

van Feyenoord. Door deze langdurige samenwerking zijn we in staat om

Design
Apps
Content

blijvende waarde te creëren en helpen we Feyenoord continu te
groeien in digitale marketing volwassenheid.

Sitecore
Marketing
Websites

Cases

Bekijk de case online !
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Recht uit Rotterdam

Media platform voor nieuwe
Rotterdamse zender
Branding

Recht uit Rotterdam is dé online zender voor alle Rotterdammers en

Design

iedereen die zich Rotterdammer voelt. RUR biedt een thema- en

Sitecore
Development
iOS

programma-gebaseerd contentaanbod dat veelal samen met partners
wordt ontwikkeld.

Android

B.made is de uitvoerend partner voor alle digital media en
marketingwerkzaamheden; van strategie tot realisatie en van het
ontwikkelen van digitale kanalen tot de opzet van een commerciële
strategie en verdienmodel.

Bekijk de case online !

Cases
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DaVinci College

Stevig online partnership voor regionaal
opleidingscentrum
Strategy

B.made werkt al sinds 2006 als online partner voor het Da Vinci

Design

College. Voor dit regionaal opleidingscentrum voor beroepsonderwijs

Development
SEO
Marketing

en volwasseneneducatie zijn sindsdien diverse ontwikkelprojecten en
campagnes uitgevoerd. B.made werkt organisatiebreed samen met de
afdelingen PR, ICT, Onderwijs en Training en Advies.

Bekijk de case online !

Cases
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ZPRESS Young

Digitaal mediaplatform voor Hitkrant, Girlz,
Cosmogirl, Meiden en Stoer Magazine
Strategy

In een partnership met Zpress ontwikkelde B.made de digitale kanalen

Design

voor de magazines Hitkrant, Girlz, Cosmogirl, Meiden, Stoer Magazine.

Apps
Marketing
Websites

Bekijk de case online !

Cases
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Bekijk het hele team !

Team

Geert Stolk

Bram van der Linden

Mike van den IJssel

Patrick de Koning

Tom Verhoeff

Lead of Marketing

Lead of Development

Lead of Design

Lead of Print

Lead of AV

g.stolk@bmade.nl

b.vanderlinden@bmade.nl

m.vandenijssel@bmade.nl

p.dekoning@bmade.nl

t.verhoeff@bmade.nl

Team
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Benieuwd wat wij voor u
kunnen betekenen?
Neem contact op met Erik Mikx

+31 (0)6 227 58 190

e.mikx@bmade.nl

Erik Mikx
Accountmanager

Kopje koffie doen?
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Bezoek ons op
Stadionweg 41-43
3077 AS Rotterdam
5de etage
The Netherlands
KvK-nr 24386524
BTW-nr NL8151.36.420.B.01

+31 (0)10 483 61 03

Locatie

info@bmade.nl
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It would B.awesome to meet you 😄

We houden je graag
op de hoogte via:

!
Social

"

#

$
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