
Marketingpakketten

Haal meer uit uw webshop met de professionele online marketing van Logic4

Meer weten? Neem contact met ons op via sales@logic4.nl of 053-4361408.

Met de webshop van Next bent u klaar voor de volgende stap in e-commerce. Nu is het 
zaak om klanten actief naar uw webwinkel te trekken. Kunt u wel wat hulp gebruiken om 
de marketing rondom uw webshop een stimulans te geven? Logic4 maakt het u graag 
#makkelijk met deze Next Marketingpakketten!

SEO 
Instellen van paginatitels, koppen en teksten om 
de vindbaarheid in zoekmachines te verhogen. 

SEA 
Opzetten van campagnes met advertenties 
en/of seizoensacties in Google Adwords (excl. 
advertentiekosten). 

Content 
Schrijven van blogs en nieuwsberichten en/of 
beheer van uw voorpagina en aanbiedingen.

8 uur 
€750,-  

per maand

Banners 
Ontwerpen van banners voor uw webshop of 
andere kanalen. 

Communicatie 
Ontwerpen en/of verzorgen van nieuwsbrieven 
aan uw relaties (excl. kosten voor programma’s 
zoals MailChimp).

Social media 
Inrichten en/of updaten van bedrijfspagina’s op 
social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google). 

Mogelijke activiteiten:

Pakketten en prijzen:

16 uur  
€1.350,- 

per maand

32 uur 
€2.500,-  

per maand

Bronze Silver Gold

Lees de voorwaarden van de Next Marketingpakketten op www.logic4.nl/algemene-voorwaarden

mailto:sales%40logic4.nl?subject=Next%20Marketingpakketten
https://www.logic4.nl/algemene-voorwaarden


Marketingpakketten

Haal meer uit uw webshop met de professionele online marketing van Logic4

Meer weten? Neem contact met ons op via sales@logic4.nl of 053-4361408.

1. De exacte invulling van de activiteiten vindt plaats in overleg tussen de klant en de online 
marketeer van Logic4 en deze afspraken zullen worden vastgelegd (papier/e-mail). 
Tussentijds aanpassen van de planning en inhoud is mogelijk, dit gaat altijd in overleg.

2. Voorafgaand aan de activiteiten maakt Logic4 een schatting van de benodigde tijd. Na 
akkoord van de klant zullen de uren ingepland worden. 

3. Voorafgaand aan de specifieke activiteit geeft de online marketeer van Logic4 aan welke 
input nodig is vanuit de klant. Als de benodigde input onvolledig of niet tijdig aangeleverd 
wordt, dan wordt de deadline door Logic4 verschoven.

4. Ad hoc activiteiten (< 2 werkdagen) zijn alleen bij hoge uitzondering mogelijk.

5. Alleen de daadwerkelijk besteedde tijd wordt van het urensaldo afgetrokken, in eenheden 
van 15 minuten. Het is raadzaam om kleine opdrachten te verzamelen en gelijktijdig aan 
te bieden om de uren zo efficiënt mogelijk in te zetten.

6. Uren die in een bepaalde maand niet zijn opgemaakt, kunnen tot maximaal 6 maanden 
later alsnog besteed worden. Daarna zullen de overgebleven uren van die maand 
vervallen. 

7. Uren van de marketingpakketten kunnen niet besteed worden aan technische 
doorontwikkeling van uw webshop. Voor technische doorontwikkeling is er 
innovatieplatform Lisa.

8. Vanwege de sterk veranderende context en technieken in online marketing (en 
platformen zoals Google, Facebook, MailChimp, etc.) kan Logic4 geen garantie geven voor 
de resultaten.

Voorwaarden:
v1.0 - april 2016
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