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Ontzettend veel  mensen, bi jna iedereen om je heen,
gebruikt dageli jks meerdere malen de zoekmachines om
een product,  dienst of  informatie te vinden. De
meestgebruikte zoekmachine is  toch echt wel Google.  J i j
a ls  ondernemer,  projectleider of organisatie moet dan
toch ook zeker vindbaar zi jn tussen al le zoekresultaten.
In de tool ‘Google Mijn Bedri j f ’  kun je al  jouw
bedri j fsgegevens invullen,  inclusief  opval lende foto’s  en
jouw services,  zodat bezoekers dit  in één oogopslag
kunnen beoordelen.  Heb j i j  a l  zo’n bedri j fspagina? Lees
dan verder,  zodat je zeker weet dat je het onderste uit  de
kan haalt .  Maak je nog geen gebruik van deze tool? Stel
‘m direct in of vraag ons om hulp,  want je kunt niet meer
zonder!   (spoiler:  we vertel len verderop hoe je dit
gemakkeli jk zelf  kunt doen)

WAT IS GOOGLE
MIJN BEDRIJF?
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Je wordt beter gevonden tussen de zoekresultaten;
 
Tevreden klanten kunnen een recensie achterlaten en j i j
kunt hierop reageren;
 
Je kunt berichten plaatsen,  die direct worden weergeven
in de zoekmachine;
 
Een optimaal ingevulde bedri j fspagina maakt indruk op je
bezoekers;
 
Het is  een gratis  lead magnet;
 
Upload foto’s  zodat je er tussenuit springt;
 
Voer jouw producten en services in,  zodat je direct kunt
verkopen.

DE VOORDELEN
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Het mooie is  dat hoe meer energie je hierin steekt,  des te beter je
naar voren komt.  Heb j i j  jouw complete profiel  ingevuld? Post je
regelmatig content en heb je meer dan 5 reviews? Dan kom je boven
concurrenten, die dit  niet hebben behaald.  Zo heb je gratis
reclame en wordt jouw telefoonnummer en website etc toch maar
even weergeven!



34%
van de lokale bedrijven zie
je terug in >1000
zoekopdrachten

33%
wordt meer dan 1000 keer
weergeven op Google Maps

DE CIJFERS

2019 / 2020

GMB kan je als lokale onderneming
zeer veel  voordeel opleveren.  Je
kunt jezelf  goed profi leren als
special ist  in de regio,  waardoor
mensen met generieke
zoekopdrachten ook vaker bi j  jou
terechtkomen. Maak een profiel
aan en ervaar de voordelen zelf !

GABRIËLLA MEDIA | 03.



Stap 1  is  het aanmaken van een google-account,  beter
bekend als de Gmail-account .  Deze registratie wordt de
spil  van jouw bedri j fspagina en later ook van andere
Google diensten.  Heb je al  een gmail-adres? Dan kun je
deze gerust gebruiken als basis .  Heb je dit  deel  achter de
rug? Dan ga je direct door naar het aanmaken van
een Google Mijn Bedrijf  account.  Er wordt om informatie
gevraagd, zoals:

ZO MAAK JE EEN
PROFIEL AAN

 

De laatste stap is  de verif icatie.  Google moet zeker
weten dat j i j  verantwoordeli jk bent voor het bedri j f  dat je
registreert en dat je ook bevoegd bent om deze actie te
ondernemen. Waar ze je vroeger l ieten wachten op een
briefkaart,  die 15 dagen onder weg was,  kun je vandaag
de dag vaak telefonisch of per sms activeren.  Dit  is
echter niet alt i jd het geval ,  dus wees niet verbaasd als j i j
wel  moet wachten.  Heb je de code binnen en is  jouw
account geactiveerd? Dan wordt je informatie ook
daadwerkeli jk weergeven op Google.
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Jouw bedri j fsnaam
Je vestigingsadres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Bedri j fscategorie.

OOIT GEHOORD VAN DE
LOCAL PACK? *KLIK*

 

https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=nl
https://www.google.com/intl/nl_nl/business/
https://gabriellamedia.nl/lokale-vindbaarheid-verbeteren/


Als je account gereed is dan kun je de gegevens
aanvullen.  Dit  is  enorm belangri jk,  want jouw potentiële
klanten zullen hier gebruik van gaan maken. Hoe
duideli jker de informatie is  die je versterkt,  des te eerder
ze aan jouw bellet je trekken.

HOUD ALLES UP-
TO-DATE!

 

Stel  je openingsti jden in,  zodat ze niet voor een dichte
deur staan
Ki jk of  de juiste categorie is  ingesteld (bi j  een winkel
kun je dus vanaf heden producten registreren)
Zorg voor een kloppend telefoonnummer
Vergeet je website niet – misschien wel het
belangri jkste veld!
Vul een beschri jving in
Voeg relevante foto’s  toe van je bedri j fspand, jouw
team, je werkplek en je producten en of diensten.
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De eerste nieuwe optie is  dat je een verkorte naam kunt
toevoegen. Als je ingelogd bent bi j  Mi jn bedri j f  dan ga je
naar het kopje informatie,  waar je vervolgens een URL en
korte naam kunt instel len.  Heb je dit  nog niet gedaan? Ga
het dan vlug regelen,  want anders gaat een naamgenoot
van je er misschien mee vandoor!  Je kunt deze verkorte
naam tot drie keer per jaar wi jzigen.  Wil  j i j  jouw klanten
snel doorverwijzen naar jouw persoonli jke stukje Google?
Verwijs  ze dan naar de volgende URL:

G.PAGE/JOUW-GEKOZEN-NAAM
 

IN MIJN GEVAL IS DIT DUS
G.PAGE/GABRIELLA-MEDIA

UPDATES

Potentiële klanten zi jn op zoek naar een product of dienst.  Als j i j
tussen de zoekresultaten wordt weergeven en je biedt ze
een welkomstaanbieding aan,  dan heb je natuurl i jk een streepje voor.
Zi jn bezoekers aan het twi j felen,  dan kan een kortingscode net dat
duwtje in jouw richting geven. Komen bestaande volgers jouw bedri j f
op Google tegen, dan kri jgen zi j  de aanbieding niet te zien.
 
Je kunt nog niet heel  veel  met deze optie,  want unieke kortingscodes
invoeren is bi jvoorbeeld (nog) niet mogeli jk .  Ook kun je dit  niet
instel len via de browser,  maar enkel met de app.  Heb je deze nog niet,
dan download je ‘m hier voor Android of voor  iOS. Open de app en ga
naar profiel  en dan wi jst  het zichzelf .

http://g.page/gabriella-media


In de Verenigde Staten,  Austral ië,  Verenigd Koninkri jk,
India,  Nieuw Zeeland, Canada en India is  het al
beschikbaar:  een webshop van Google.  Je kunt in deze
webwinkel jouw promotiemateriaal  bestel len mbt je
bedri j fsvermeldingen. Door middel van stickers en
posters kun je jouw klanten vragen om een review te
plaatsen,  jouw product te bestel len of je te volgen.
 
Wat kun je de komende ti jd nog verwachten 
van Google Mijn Bedrijf? 

PROMOTIEMATERIAAL

 

"Finally,  we want to recognize those businesses that
consistently deliver a great experience for people.  We’l l  be
highlighting the top five percent of  businesses in a
particular category with the “Local Favorite” designation.
To help people easily find and engage with these
businesses,  we’re also creating digital  and physical  badges
of honors.  Stay tuned for more details  on these
recognition categories coming later this summer."
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WIL JIJ JOUW LOKALE 
VINDBAARHEID 
VERBETEREN?
085 - 0712676


