
Brains
torm

Uitstraling

Doelstellingen

Uitdaging

Effect

GOOD 
DESIGN
= GOOD 

BUSINESS

M A G A Z I N E

NUMMER 2 / DECEMBER 2021 WWW.STUDIOCAMPO.NL



BAS KLEINVELD
Creatief directeur

BEWUST OF ONBEWUST

BEN JE OMGEVEN

DOOR PRODUCTEN DIE

ONTWORPEN ZIJN

GOOD DESIGN = GOOD BUSINESS
DAAR HOEF JE GEEN APPLE OF NETFLIX VOOR TE ZIJN

Nu 2022 voor de deur staat komen de doelstellingen voor het nieuwe jaar automatisch 

ter sprake. Deze zijn meestal gericht op omzet, nieuwe klanten en groei. Mag ik 

je een gek voorstel doen? Maak van design en de uitstraling van jouw bedrijf een 

doelstelling. Onderzoek wijst namelijk uit dat bedrijven die veel aandacht besteden 

aan design en ontwerp, over de jaren heen meer omzet en groei genereren dan 

‘non-design-driven-companies’.

Design zien we dagelijks om ons heen. Het pak melk dat je vanmorgen in je handen 

had, advertenties in kranten, informatiefolders, het decor van een tv-show of serie, 

wegbewijzering in een bedrijfsgebouw, de kleding die je nu draagt.

Dit magazine is uiteraard ook ontworpen. En wij hebben ons best gedaan om er 

voor te zorgen dat jij de beste leeservaring krijgt. Denk aan de balans tussen tekst en 

afbeeldingen. Hiërarchie in de (tussen)koppen, introductie alinea’s, quotes en body-

tekst zodat het lekker leest en je een pagina makkelijk kunt ‘scannen’. De  teksten zijn 

na plaatsing nagelopen zodat er geen afbrekers in staan voor een betere leeservaring.

Er is nagedacht over waar afbeeldingen komen te staan, hoe groot de afstand 

tussen de regels tekst is en de mate waarin beeld en illustraties afgewisseld worden.

Hadden we alle teksten in standaard Arial 12 geplaatst en automatisch in laten lopen 

met alle afbrekers (let hier maar eens op in de krant of andere magazines), dan durf 

ik te wedden dat dit magazine 85% minder goed gelezen zou worden, terwijl de 

inhoud gelijk zou zijn.

Nu hoor ik je denken: ‘jij hebt makkelijk praten met je reclamestudio’. En daar heb je 

helemaal gelijk in. Dus mocht het investeren in (nieuw) design budgettair niet passen 

in het komende jaar, dan daag ik je uit om in ieder geval te kijken naar de mogelijk-

heden om jezelf meer te laten zien. Dit kan op verschillende manieren: een simpele 

post op LinkedIn, een portfoliostuk op jouw website of via een e-mailnieuwsbrief. 

En dan niet één keer en dan denken dat je klaar bent, maar op consistente basis op 

een consistente basis.

Doe je dit, dan doe je het al een stuk beter dan vele anderen. Hoe je dit combineert 

met alle andere dingen waar je druk mee bent? Plannen. Maak van communicatie 

een  prioriteit. Om je hiermee op weg te helpen hebben we vanaf pagina 32 een 

 leidraad gegeven om het hele jaar door te kijken waar je staat. Hiermee ga je van 

ad hoc naar geplande communicatie. Hierdoor kan beter nagedacht worden over 

wat je wilt vertellen en is de kans groter dat jouw doelen bereikt worden. 

Ik wens je succes met het formuleren van jouw doelstellingen. En ik zie graag meer 

van je in 2022.

Met creatieve groet,

Bas Kleinveld
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BRANDING EN POSITIONERING 
VAN LIMONCELLO IN DE BUS
Bij de start van dit project kwamen we 

al snel achter een gemeenschappelijke 

passie van Studio Campo en  Limoncello 

in de bus: borrelen en gezelligheid. 

Om deze passie met een zo groot moge-

lijk publiek te delen biedt  Limoncello in 

de bus (brievenbus) pakketjes gevuld 

met huisgemaakte limoncello,  amaretti 

koekjes én handgeschreven kaartje. 

DIT PROJECT IN HET KORT
We hebben het project in meerdere 

onderdelen verdeeld die we, steeds 

gezamenlijk, konden afvinken. Bij  Studio 

Campo geloven we in co-creatie. 

We hebben dan ook nauw samen-

gewerkt  met eigenaresse Vivian, 

die sinds 2012 het Italiaanse restaurant 

Viviamo in het centrum van Woerden 

runt. In het restaurant kunnen de  gasten 

al jaren van de heerlijke limoncello 

genieten. Steeds vaker werd gevraagd of 

de Limoncello ook besteld kon worden. 

Vivian greep haar kans en voegde hier 

een leuke extra aan toe: het drankje 

moest in de brievenbus passen. En zo 

werd Limoncello in de bus geboren!

Limoncello in de bus is de allerlekkerste, biologische limoncello verpakt als een klein feestje voor in de 
brievenbus. De limoncello wordt ambachtelijk gemaakt in Woerden, en wordt sinds dit jaar ook in iedere 
Nederlandse brievenbus bezorgd. Aan Studio Campo werd gevraagd om diverse marketinguitingen te 
ontwerpen en de webshop te ontwikkelen. En het eindresultaat mag er zeker zijn! 

Ashley van Studio Campo en Vivian van Limoncello in de bus
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LIMONCELLO IN DE BUS
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GELOVEN WE IN CO-CREATIE



FRIS, KLEURRIJK EN 
HERKENBAAR
We zijn het project gestart met  grafi sche 

vormgeving. Onze collega Ashley heeft 

eerst het logo ontworpen. Vanuit Vivian 

ontvingen wij de wens om een citroentje 

in het logo terug te laten komen. 

Ook moest de connectie met het logo 

van Viviamo zichtbaar zijn. Deze con-

nectie is gemaakt door te werken 

met dezelfde lettertypes. Er is gebruik 

gemaakt van een frisse kleur geel, dat 

meteen de aandacht grijpt en refereert 

naar de biologische  Italiaanse citroenen 

uit Amalfi , waar de Limoncello van 

gemaakt wordt. Het design hebben we 

vervolgens door getrokken naar diverse 

marketingmaterialen, waaronder brieven- 

busdoosjes, stickers en  kaartjes. Na de 

oplevering van de grafi sche  ontwerpen 

DE WEBSITE IS GEBOUWD IN WORDPRESS

EN UITGEBREID MET EEN

vriendelijke en visueel aantrekkelijke 

wijze door de te geven informatie 

wordt geleid. De focus ligt niet alleen 

op het aanbieden van de limoncello, 

maar ook op het geven van achter-

grondinformatie en het inspireren 

door  middel van lekkere recepten 

en andere nieuwtjes. Uiteraard zijn 

de website en de webshop volledig 

 SEO-ready opgeleverd.

HET RESULTAAT? 
Studio Campo heeft met een 

combinatie van webdevelopment, 

grafi sch vormgeving en copywriting 

bijgedragen aan de positionering 

van Limoncello in de bus. Limoncello 

in de bus is in korte tijd succesvol 

gelanceerd en bezorgt dag in dag 

uit pakketjes door heel Nederland. 

Wie ga jij verrassen met dit (brieven-

bus)pakketje vol liefde? 

zijn we aan de slag gegaan met het 

ontwerpen en bouwen van de website. 

WEBSHOP ONTWIKKELING
De website is gebouwd in WordPress 

en uitgebreid met een WooCommerce 

webshop, waar de (brievenbus) pakket-

jes besteld kunnen worden. We hebben 

een online beleving gecreëerd, 

waarbij de bezoeker op een gebruiks-

DE FOCUS LIGT NIET ALLEEN

OP HET AANBIEDEN VAN LIMONCELLO,

MAAR OOK OP GEVEN VAN

INFORMATIE EN INSPIREREN

WOOCOMMERCE WEBSHOP

DE FRISSE KLEUR GEEL

GRIJPT METEEN

DE AANDACHT
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Wij bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan 

het ontstaan en de groei van Studio Campo. Blijf ons volgen op 

social media en we zullen je ook de komende jaren verrassen 

en inspireren met mooie projecten en nieuwtjes.

Uiteraard hebben we deze bijzondere mijlpaal met z’n allen 

gevierd. Team Campo (& partners) heeft genoten van een 

gezellige en sportieve dag bij Natural High in Zeeland. Op nog 

vele mooie jaren samen! 

Studio Campo heeft in oktober 2021 haar koperen jubileum mogen vieren. In de afgelopen 12,5 jaar 
heeft het bedrijf heel wat innovaties en ontwikkelingen doorgemaakt. De tijden dat Studio Campo een 
eenmanszaak was en Bas zich dag in dag uit bezig hield met grafi sch vormgeving, hebben we ver achter 
ons gelaten. Vandaag de dag werken we met een enthousiast en toegewijd team aan schitterende 
projecten voor een breed scala aan opdrachtgevers. 

WE BLIKKEN TERUG OP
ONS 12,5-JARIG JUBILEUM

We hebben een sportieve dag voor de boeg. Maar eerst... koffi  e!

Een bezoek aan Zeeland is niet 

compleet als je niet ook even je 

tanden in een bolus hebt gezet.

Racen over het strand!

Na het kitebuggyen hebben we heerlijk 

gegeten met z’n allen.
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HET IS NIET ZO MAKKELIJK

ALS HET LIJKT...

TOCH, RICK?



Het maken van de mooiste en beste sokken van de wereld: dat was de missie van Effio, toen het 
sokkenmerk in 2007 werd opgericht. Het resultaat was een uitgebreide collectie luxe herensokken, 
die ultiem draagcomfort combineren met stijlvolle details. In dit artikel nemen wij jullie mee in de 
stijlvolle wereld van Effio!

HET ONTSTAAN VAN EFFIO
De zoektocht naar gekleurde sokken 

van hoge kwaliteit begon oorspron-

kelijk in 2005. Over de hele wereld 

ging Henk Werksma, founder van Effio, 

op zoek naar sokken van de hoogste 

kwaliteit met de meest unieke designs. 

Toen hij ook daar niet tevreden mee was, 

kwam hij op het idee: ‘waarom maak 

ik ze niet gewoon zelf?’. Samen met 

zijn neef (grafi sch vormgever) en een 

vriend (designer) ging hij aan de slag. 

Henk schreef verschillende producenten 

aan en kwamen uiteindelijk terecht 

bij een Italiaanse vakman, die zijn 

ideeën perfect kon uitwerken en kon 

voldoen aan de hoge kwaliteits eisen. 

Een half jaar later stond de webshop 

en in september 2007 werden de 

 eerste sokken verkocht. De eerste 

 collectie bestond uit strepen, blokjes en 

ruitjes en was al vrij snel een groot 

 succes in Nederland.

MADE IN ITALY
De Effio sokken worden in Italië gebreid 

door het beste sokkenhuis ter wereld. 

Hiermee voldoen de sokken aan de 

hoogste kwaliteitseisen die je maar 

kan stellen. Aan de technische ontwik-

keling van de Effio sokken is een half jaar 

gewerkt. ‘Ik kom mensen tegen die nog 

steeds sokken dragen van de eerste 

collectie uit 2007. De conclusie is dat de 

sokken echt heel lang meegaan.’

INNOVATIEVE IDEEËN
De designs ontstaan in het hoofd 

van Henk. Hij kijkt naar wat er in het 

alledaagse leven om zich heen te zien is 

en haalt hier zijn inspiratie uit. ‘Neem de 

nieuwe Vincent van Gogh lijn: het schil-

derij één op één op een sok kopiëren 

is niet mooi, dus heb ik ervoor gekozen 

om de kleuropbouw van het schilderij 

te gebruiken.’ Klassieke modepatronen 

komen ook voor, maar dan met een 

twist. ‘Wij vergroten klassieke mode-

patronen uit of geven er een twist aan. 

Hierdoor maak je stijlvolle sokken met 

een knipoog. De details maken echt 

het verschil. Het doel is om onze fans 

continu te blijven verrassen.’

EEN VERNIEUWDE, 
STIJLVOLLE WEBSHOP
De afgelopen jaren is het aantal online 

webshops en dus ook de concurrentie 

enorm gegroeid. Dit betekent dat je 

een goed werkende, moderne website 

moet hebben die aan de wensen van 

de klant voldoet. ‘Onze webshop was 

serieus gedateerd. Je komt bij het 

moment dat je fl ink moet investeren 

in je webshop, dit wil je met een 

goede partij doen. We zijn in Woerden 

gevestigd, daarom wilden we met een 

STIJLVOLLE, KLASSIEKE MODEPATRONEN

MET EEN TWIST

MIND YOUR SOCKS!

EFFIO
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Woerdens bedrijf werken wat ook echt 

meerwaarde kan bieden. Zo zijn wij bij 

Studio Campo gekomen.’ Het opzetten  

van de website bestond niet uit een 

 simpel design met wat afbeeldingen.  

‘De kwaliteit en stijl die je van onze  

sokken gewend bent moest terug te 

zien zijn in onze webshop. Dit hebben 

de vormgevers van Studio Campo  

uitstekend gedaan. Ook het technische 

deel was heel belangrijk: we willen  

precies weten welke sokken wel of niet 

verkopen, op welk moment van de dag, 

in welk jaargetijde. Met Studio Campo 

zijn we erin geslaagd om zowel de  

voor- als achterkant van de webshop 

perfect op te zetten.’

GOOGLE ADS EN ADVERTEREN 
VIA SOCIAL MEDIA
Naast de webshop wordt er ook 

 ingezet op Google Ads en  adverteren 

via social media. Henk is hiermee 

 begonnen, maar heeft dit uiteinde-

lijk over gedragen aan Studio Campo. 

Effio ziet de verkopen sindsdien flink 

groeien. ‘Leuk voorbeeld: ik zit altijd 

op NU.nl en ik was altijd jaloers op de  

mensen die daar adverteerden. Ik dacht:  

hoe tof zou het zijn als je op zo’n  

website je eigen advertenties terug-

ziet?’, vertelt Henk. ‘En warempel,  

recentelijk zie ik een advertentie van  

Effio staan, met onze sokken! Dat is echt 

tof, dat willen we bereiken met elkaar: 

dat is goud waard’.

ONTWIKKELING VAN DUURZAME 
VERZEND- EN GIFTBOXEN
Effio verkoopt haar producten niet 

alleen in Nederland, maar ook in  België, 

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.  

‘Ook aan de verzending hoor je aan-

dacht te besteden. Hoe moet de verzend- 

doos eruitzien?  Duurzaamheid staat 

bij ons hoog in het vaandel, daarom 

zijn we samen met Studio Campo op 

zoek gegaan naar een duurzame  

verzenddoos, die de uitstraling van Effio 

laat zien.’ Ook de giftboxen worden 

in samenwerking met Studio Campo  

ontworpen. ‘Wil je een  stijlvol cadeau 

hebben? Dan geef je een Effio gift-

box! De originele giftbox was te groot  

om via brievenbus post te verzenden, 

daarom zijn we nu samen met Studio 

Campo op zoek naar een giftbox die 

wél in de brievenbus past. Ook in dat 

soort zaken vinden we in Studio Campo 

weer een goede gesprekspartner.’

SAMENWERKING IS DE SLEUTEL 
TOT SUCCES
‘Het advies en de gesprekken erom-

heen die je voert, dat maakt dat de 

samenwerking écht goed werkt’,  vertelt 

Henk. ‘Het is niet alleen het leveren van 

een product of dienst, het is ook echt 

de betrokkenheid en samen erover 

nadenken en ermee bezig zijn, wat ook 

zoveel plezier geeft. Wij hebben echt 

de passie voor sokken, maar je moet 

hier zakelijk mee omgaan en dit weten 

te vertalen naar een aantrekkelijke,  

online  omgeving. Dat heeft Studio 

Campo voor ons gedaan.’

DE TOEKOMST
‘We blijven bij onze missie: de  mooiste 

sokken ter wereld maken, van de 

beste kwaliteit. Er is wel een criteria 

 bijgekomen: de footprint van Effio 

terug dringen. Dit is ook onze ambitie 

voor de toekomst.’ In de verre toekomst 

WE WAREN OP ZOEK NAAR WOERDENS BEDRIJF

DAT MEERWAARDE KON BIEDEN. 

wordt nagedacht over het toevoegen 

van stijlvolle, bijpassende accessoires, 

zoals een vlinderdas, maar voor nu blijft 

de focus gericht op sokken. ‘Ik hoop 

vooral dat we de beste, mooiste, duur-

zaamste sokken kunnen blijven leveren. 

Sokken die meer zijn dan een sok alleen, 

die een verhaal hebben en waarmee je 

je identiteit kunt laten zien.’ 

Significant verschil in open rates, 

in vergelijking met de concurrentie.
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EEN AANTREKKELIJKE ONLINE OMGEVING

EEN GOEDE SAMENWERKING: 

DAT IS GOUD WAARD



‘Hi, mijn naam is Ilse en ik ben sinds 2,5 jaar werkzaam bij Studio Campo. Ik ben opgegroeid in Houten, 
maar woon sinds 2014 met mijn vriend en twee kinderen in Kamerik.’

ILSE MULDER

WAT IS JE ACHTERGROND?
Ik ben opgeleid als grafisch vormgever. Ook heb ik een aan-

vullende opleiding gevolgd op het gebied van interieur, 

 concepten en prognoses. Na een aantal jaar werken en erva-

ring opdoen als vormgever ben ik me gaan verdiepen in UX 

design. Dit is een manier van ontwerpen waarbij de gebruikers-

ervaring centraal staat. Hier heb ik cursussen over gevolgd.

KUN JE WAT VERTELLEN OVER JOUW ALLEDAAGSE 
WERKZAAMHEDEN BIJ STUDIO CAMPO?
Ik hou me voornamelijk bezig met het ontwerpen van web-

sites en grafische uitingen. Daarnaast ben ik betrokken bij 

het bedenken van strategieën en de aanpak van projecten.  

Ook stel ik offertes op en heb ik veel contact met klanten. 

WAARIN ZOU JIJ JE VERDER WILLEN 
ONTWIKKELEN?
Ik zou graag nog meer aan de slag willen met UX ontwerp.  

Ik denk dat dit een grote meerwaarde heeft voor zowel 

 gebruikers als bedrijven. Op ontwerpgebied vind ik het 

belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste trends 

en mogelijkheden.

WAT DOE JE GRAAG IN JE VRIJE TIJD?
Mijn vrije tijd breng ik het liefst door met mijn gezin. Daar-

naast hou ik erg veel van interieur. Zowel het inrichten als het  

klussen zelf. We hebben een kluswoning gekocht waar het 

nodige aan moest gebeuren. Langzaam maar zeker zijn 

we alles volgens onze eigen smaak aan het verbouwen en 

opknappen. Verder vind ik het fijn om met vrienden af te  

spreken en uit eten te gaan. 

BEREIK JOUW KLANTEN OP  
DE JUISTE PLAATS, OP HET  
JUISTE MOMENT MET  
ONLINE MARKETING
Wil jij beter zichtbaar zijn in Google, 

je bereik vergroten en betere online 

zichtbaarheid creëren, maar weet je 

niet waar je moet beginnen? Laat ons 

je  helpen met het groeien van jouw 

bedrijf, met behulp van online marke-

ting. We hebben alle expertises in huis 

om jouw verkeer, leads en conversies te 

laten groeien.

GOOGLE ADS
Wil jij een boost geven aan je  verkopen  

of juist meer verkeer op je website?  

Wil jij jouw doelgroep bereiken op de 

juiste plaats, op het juiste moment?  

Start dan nu met adverteren in Google 

Ads. Een Google Ads campagne vereist 

een juiste en gerichte strategie en aan-

pak. Wij helpen jou met het opzetten en 

monitoren van jouw campagnes en het 

bereiken van jouw doelen.

SEO (SEARCH ENGINE 
OPTIMIZATION)
Met zoekmachine optimalisatie (SEO) 

maken we jouw website beter vindbaar. 

Een uitgebreid zoekwoordenonderzoek 

wijst uit welke zoekwoorden het meest 

worden gebruikt door (potentiële) klanten.  

Deze keywords worden vervolgens  

strategisch geïmplementeerd in website  

teksten, blogs, landingspagina’s en 

categorie- en productomschrijvingen. 

Ook worden deze keywords gebruikt 

in alt-teksten, URL’s en meta informatie,  

om zo ook de technische kant van de 

website te optimaliseren voor zoek-

machines.

SOCIAL MEDIA ADVERTEREN
Social mediakanalen vormen de  

perfecte online marketingtool om  

jouw naamsbekendheid te vergroten,  

je product onder de aandacht te  

brengen of een community op te  

bouwen! Maar hoe pak je social media 

ONLINE MARKETING

NIEUWE DIENST

adverteren nu aan? Op welke kanalen 

ga je adverteren en met welke doel-

stellingen? Studio Campo heeft erva-

ring met alle bekende kanalen op het 

gebied van social media adverteren. 

E-MAILMARKETING
E-mailmarketing is een van de meest 

effectieve marketingkanalen op het 

gebied van conversie. Mits je dit 

natuurlijk op de juiste manier aanpakt. 

Door jouw e-mailmarketing correct 

in te  zetten, trek je meer traffic naar je 

 website en stimuleer je de verkoop. 
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TVVL

MAAK KENNIS MET ONZE KLANT:

Wij vinden het belangrijk om onze klanten persoonlijk te leren kennen. Door onze persoonlijke aanpak 
ontdekken wij de verhalen áchter de bedrijven. Dat vinden we ongelofelijk interessant en we delen ze dan 
ook graag met jullie. In dit artikel praten we met TVVL.

DÉ KENNISPARTNER IN DE 
TECHNOLOGIESECTOR
TVVL bestaat dit jaar 63 jaar. Waar 

TVVL begon als vereniging, is het bedrijf 

inmiddels uitgegroeid tot een platform 

gericht op kennisontwikkeling, waar 

leden kennis ontwikkelen, delen en 

SAMENWERKING MET  
STUDIO CAMPO
‘Eén van de eerste dingen die jullie 

hebben opgepakt, was de cursusgids. 

Deze wordt heel veel gebruikt door onze 

leden’, vertelt Veerle. ‘De cursussen zijn 

één van de belangrijkste middelen van 

onze vereniging. Daar wil je natuurlijk 

een mooi product voor hebben. Studio 

Campo heeft de vormgeving opgepakt 

en er een nieuw, fris sausje aan gege-

ven. Deze maken zij nog steeds ieder 

jaar heel mooi op.’

Daarnaast is TVVL ook regelmatig 

op beurzen te vinden. Femke vertelt: 

 ‘Studio Campo heeft voor de 3e keer de 

beurswand en beurskrant voor  Building 

 Holland opgepakt.’ Verbinding met 

de klant staat voor TVVL hoog in het 

 vaandel. ‘Studio Campo heeft vorig jaar 

ook de relatiegeschenken  opgepakt, 

van concept tot realisatie. Dit was echt 

heel erg fijn.’

JULLIE KUNNEN GOED LUISTEREN: 

ALS WIJ IDEEËN HEBBEN KOMT ER

SPOT-ON TERUG WAT WE BEDACHT HADDEN

Onze collega Anouk in gesprek met Femke, Veerle, Esther en Sharen. ‘Men werkt veel thuis en mist de colle-

ga’s om zich heen. Tijdens de webinars 

wordt kennis in een korte tijd aangereikt 

en komt men in contact met andere 

professionals. Die online interactie heel 

waardevol voor hen.’

overdragen. Dit wordt onder andere 

gedaan via cursussen, webinars,  

magazines, een online kennisbank, 

evenementen en communities. Via het 

online platform TVVL Connect, bieden 

zij leden de mogelijkheid om online 

samen te werken en kennis te ontwikkelen  

en delen. Daarnaast helpt YOUNG TVVL 

jonge professionals met vakgenoten en 

de sector te verbinden, door middel van 

speciale evenementen en een eigen 

netwerk community.

DE KRACHT VAN TVVL
Het marketingteam van TVVL bestaat uit 

Veerle, Femke, Esther en Sharen. Femke: 

‘TVVL heeft verschillende expertgroe-

pen en communities.  De boodschap 

van deze groepen is: haal niet alleen, 

maar breng ook. Alleen op die manier 

ontstaan er nieuwe ideeën en ontwik-

kelingen.’ Het doel van de vereniging 

is substantieel bijdragen aan de duur-

zame, gebouwde omgeving van over-

morgen. Sharen: ‘Dat is ook echt de 

passie als je hier met leden spreekt, hun 

hart stroomt over van passie voor hun 

werk. We delen kennis, we verbinden 

mensen en we leiden ze op. Dat is de 

kracht van TVVL.’

WEBINARS
Tijdens de coronatijd is TVVL begon-

nen met het geven van webinars.  

‘Dat wilden we al een tijdje en nu 

moesten we ook wel.’, vertelt Veerle.  

‘We hebben de omschakeling van 

elkaar fysiek ontmoeten naar het geven 

van webinars snel gemaakt. Zo hebben 

we een studio gebouwd en we hebben 

tot nu toe 35 tot 40 webinars gegeven. 

De webinars worden ook opgenomen, 

dus onze leden kunnen het later terug-

kijken.’ De webinars waren meteen een 

groot  succes en hebben voor enorme 

exposure gezorgd. Sharen legt uit:  

Foto: archief TVVL
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INFOGRAPHIC

van de consumenten browsen 
liever op een ‘mooie en goed 
designde website’ dan op 
standaard websites.

59%

YouTube is de op één 
na grootste zoekmachine 
na Google.

34,5%

van alle websites 
op internet wordt 

aangedreven 
door WordPress.

Als de klantenservice 
slecht is, stopt 49% van de 

consumenten met het 
volgen van een merk.

1. 2.

Gemiddeld spenderen 
gebruikers 

2 UUR EN 
29 MINUTEN 

PER DAG 
op social media.

Een Facebook-gebruiker 
klikt gemiddeld  op 
11 advertenties per maand.

van alle
zoekadvertenties 
is gebaseerd op 
mobiele
apparaten.

63%

Gedenkwaardige
logo’s hebben 

13% MEER KANS 
om de aandacht van de
consument te trekken.

48% van de consumenten zegt dat 
het websitedesign van een bedrijf 
de belangrijkste factor is om de 
geloofwaardigheid van het bedrijf 
te bepalen.

48%

Een eerste indruk van 
een logo is binnen 

10 SECONDEN 
gevormd.

Bezoekers hebben 

0.05 SECONDEN 
nodig om jouw website 

te beoordelen

DE BELANGRIJKSTE SOCIAL, 
DESIGN EN WEBTRENDS VAN 2021

Wat waren de opvallendste trends en feitjes over online marketing, social media, 
webdesign en grafi sche vormgeving? Wij zetten ze voor jou op een rij.

PARTNERSHIP
‘We kunnen Studio Campo altijd bellen 

en krijgen supersnel een reactie’, 

vertelt Esther. ‘Zij maken echt een 

verschil en weten goed te luisteren: 

als wij ideeën hebben, komt er spot-on 

terug wat wij bedoelden. Ik was laatst 

bezig met de beurskrant, hier zat tijds-

druk achter met last-minute aanpas-

singen. Alles werd van A tot Z gecheckt 

door  Studio Campo. Dat is toch wel echt 

een partnership: dat je op een partij 

kunt vertrouwen dat het in orde komt. 

Dat scheelt veel tijd en zorgen.’

NEVER A DULL MOMENT
TVVL is een actieve vereniging. ‘Elke 

dag is anders. We proberen ons aan 

onze planning te houden, maar deze 

wordt ook nog weleens veranderd door 

onze leden’, vertelt Femke. ‘Het is dan 

heel fi jn dat je weet dat Studio Campo 

er altijd is. Zij snappen je en weten wat zij 

moeten doen. Sommige dingen moeten 

liever gisteren dan vandaag gedaan 

worden. Nee is dan natuurlijk ook een 

antwoord, maar die hebben we nog 

nooit gehad. Dat is gewoon top.’

TOEKOMST
TVVL houdt zich bezig met  allerlei 

 thema’s, zo ook gezondheid in gebou-

wen: een zeer actueel  onderwerp. 

Sharen vertelt: ‘Denk bijvoorbeeld aan 

hoe actueel ‘gezondheid in gebouwen’ 

nu is. Daar valt nog een wereld te win-

nen. Circulariteit, energie neutraliteit... 

er is zoveel  kennis wat in een stroom-

versnelling gaat komen, waar TVVL de 

komende jaren enorm aan kan bijdra-

gen.’ Daarnaast werkt TVVL ook samen 

met andere verenigingen. ‘TVVL heeft 

door de jaren heen wel een bepaalde 

mate van autoriteit opgebouwd. We 

bouwen met andere verenigingen een 

samenwerking op. We helpen elkaar. 

Samen kom je verder. Daar willen we in 

de toekomst ook voor gaan.’ 

NEVER A DULL MOMENT 

BIJ TVVL

Foto: archief TVVL
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Een logo is één van de eerste dingen die 
jouw potentiële opdrachtgevers zien.  
Goede logo’s verhogen je herkenbaarheid 
en stralen de identiteit van je bedrijf uit.  
Ook kun je je met jouw logo onderscheiden 
van de concurrentie. Onze grafische 
designers zijn dagelijks druk bezig met het 
ontwerpen van nieuwe logo’s. Ons doel is 
het creëren van een sterk en uniek merk 
dat de bekendheid en herkenning van jouw 
bedrijf optimaliseert. Hierbij een greep uit 
de door ons gemaakte logo’s.

LOGO’S 
WAAR WIJ 
TROTS OP 
ZIJN

ROESTVASTSTAAL
INDUSTRIE B.V

INSPIRATIE
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DE KRACHT VAN VISUELE 
COMMUNICATIE
De uitstraling van jouw bedrijf valt of 

staat met een volledige, sterke huisstijl. 

Als onderdeel van een complete huis-

stijl, mag signing absoluut niet verge-

ten worden. Rijden jouw werknemers 

in busjes van de zaak naar klanten?  

Zorg er dan voor dat jouw busjes  

opvallen, door de juiste bestickering!  

SAMENWERKINGSPARTNER: 
DE RECLAMEPLAKKERS

het creatieve concept en zijn continu 

op zoek naar nieuwe technieken en 

oplossingen. Groot voordeel is dat wij 

in hetzelfde pand gevestigd zijn, waar-

door het snel en makkelijk schakelen is. 

Dat maakt onze samenwerking zo sterk.

RECLAME PLAKKEN: MEER DAN 
HET AANBRENGEN VAN EEN 
REGELTJE TEKST
Het plakken van reclame is niet zomaar 

een klusje. De presentatie moet effectief  

zijn: je krijgt tenslotte maar één kans 

om een eerste indruk achter te laten.  

Bij een opdracht beginnen wij vaak met 

een ontwerp of schets: hoe moet het  

product eruit komen te zien? Vervolgens 

gaan de ervaren sign medewerkers van 

De Reclameplakkers aan de slag. Door 

onze krachten te bundelen wordt er 

een signing gemaakt, waar wij en de 

opdrachtgever altijd enorm tevreden 

mee zijn.

SAMEN ONDER ÉÉN DAK
Toen Bas het pand aan de  Pelmolenlaan 

kocht, wist hij dat Robert, de eigenaar 

van De Reclameplakkers, op zoek was 

naar een nieuwe ruimte. Omdat de 

jarenlange samenwerking altijd zo 

goed is bevallen, besloot Bas om Robert 

voor het nieuwe pand te vragen. Robert 

was meteen enthousiast. Zo gezegd,  

zo gedaan. De Reclameplakkers trok-

ken in 2019 in en hielpen Studio Campo 

met de bewegwijzering in het pand. 

Hierdoor ontstond één creatieve hub, 

waar de mooiste eindproducten gerea-

liseerd worden. 

Nieuwsgierig geworden? Neem een 

kijkje op www.dereclameplakkers.nl. 

Wil je jouw bedrijfspand nog meer op 

laten vallen? Kies dan voor de juiste 

gevelreclame, zodat jouw logo voor 

iedereen zichtbaar is. De juiste signing  

draagt bij aan een professionele  

uitstraling van jouw bedrijf.

ONZE RELATIE MET DE 
RECLAMEPLAKKERS
Een van de bedrijven waar wij graag mee 

samenwerken is De Reclameplakkers:  

een full-service signing bureau. Van een 

simpel gevelbordje, tot een volledige 

rebranding: de Reclameplakkers zetten 

de vraag van de klant om naar functi-

onele reclame op de meest uiteenlo-

pende materialen. Toen Studio Campo 

op zoek was naar een signing bureau die 

een auto voor een opdrachtgever kon 

bestickeren, zijn wij in contact gekomen 

met De Reclameplakkers. Zij zijn echte 

experts in hun vakgebied, dat is dan  

ook de reden dat wij al jarenlang met 

hen samenwerken.

HOE GAAT ZO’N SAMENWERKING 
IN ZIJN WERK?
Wanneer Studio Campo voor een 

opdrachtgever professionele reclame- 

uitingen nodig heeft, schakelen wij 

De Reclameplakkers in. Voordat De 

Reclame plakkers aan de slag kunnen, 

sparren wij over communicatie stukken 

van opdrachtgevers. Zij denken mee in 

JE KRIJGT MAAR

ÉÉN KANS OM EEN

EERSTE INDRUK

ACHTER TE LATEN

DE RECLAMEPLAKKERS ZIJN EXPERTS IN

HUN VAKGEBIED, DAT IS DAN OOK DE REDEN

DAT WIJ MET HEN SAMENWERKEN
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‘Hi, mijn naam is Bram en ik ben sinds 2019 werkzaam bij Studio Campo. Ik ben opgegroeid in Nieuwegein, 
maar woon sinds 2006 met mijn vrouw en kinderen in Bussum.’

BRAM VAN VEGGEL

WAT IS JE ACHTERGROND?
Op het Grafi sch Lyceum heb ik de opleiding Grafi sch vorm-

geving en Multimedia vormgeving gevolgd. Officieel ben ik 

DTP’er, maar al snel raakte ik geïnteresseerd in het bouwen van 

websites en ben ik overgestapt.

KUN JE WAT VERTELLEN OVER JOUW ALLEDAAGSE 
WERKZAAMHEDEN BIJ STUDIO CAMPO?
Ik ben voornamelijk bezig met het bouwen van websites en 

alles wat daarmee te maken heeft. Ook spar ik regelmatig met 

onze vormgevers, Ashley en Ilse, over de beste oplossingen 

voor de klant, zoals de functionaliteit van een website.

WAARIN ZOU JIJ JE VERDER WILLEN 
ONTWIKKELEN? 
Ik ben mij momenteel aan het verdiepen in het programma 

‘After Effects’. Dit programma geeft je de tools om animaties 

te maken en video’s te editen.

WAT DOE JE GRAAG IN JE VRIJE TIJD?
Het liefst ga ik met mijn gezin naar de bios. Op dit moment zit 

ik met mijn kinderen midden in de Lego. Ik vind het prachtig 

om te zien hoe de fantasie van onze kinderen zich tijdens zo’n 

Lego bouwproces ontwikkelt. 

OFFICIEEL BEN IK DTP’ER,

MAAR IK RAAKTE GEÏNTERESSEERD

IN HET BOUWEN VAN WEBSITES

KIES VOOR INTERIM 
ONDERSTEUNING
Extra helpende handjes, voor hoelang jij dat wil. Dat kan bij jou op kantoor maar ook op afstand! 

WANNEER KOMT DIT VAN PAS?
Bijvoorbeeld als jouw content specialist 

langdurig afwezig is of jouw online 

marke teer met zwangerschapsverlof 

gaat. Of als je simpelweg wel wat extra 

hulp kunt gebruiken op het gebied van 

grafi sch vormgeving of webdesign, 

maar geen vaste kracht wilt aannemen.

EEN INTERIM SPECIALIST 
INHUREN
Je kunt onze ondersteuning voor een 

halve of hele dag per week inschakelen. 

De specialisten die je inhuurt zijn bij ons 

in dienst, maar kunnen (tijdelijk) bij jou 

op kantoor werken. Zo kunnen we de 

korte lijntjes behouden en onze  kennis 

gemakkelijk delen. Bevalt de samen-

werking? Dan is het uiteraard mogelijk 

om de hulp van onze specialist langer 

in te zetten!

GEEN LANGE CONTRACTEN
Een vaste kracht aannemen kan 

een grote stap zijn. En juist dan biedt 

interim ondersteuning dé oplossing. 

Op deze manier zit je namelijk niet vast 

aan lange contracten en de bijbeho-

Of je nu een online marketeer of 

content creator zoekt. Een web-

developer of een grafi sch vorm-

gever. Jouw doelen komen bij 

ons op de eerste plaats. Neem 

contact met ons op om de 

mogelijkheden te bespreken! 

rende werkgeversplichten en -lasten. 

En uiteraard betaal je alleen voor de 

gemaakte uren!

TIJDELIJK, FLEXIBEL EN SNEL HULP NODIG?
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WAAROM VOER JE EEN 
DOELGROEPANALYSE UIT?
Als bedrijf zijnde wil je graag dat klan-

ten op een bepaalde manier over jouw 

product of dienst denken en dat ze uit-

eindelijk overgaan tot actie. Maar dit 

kan alleen als je weet tegen wie je het 

hebt. Je moet de taal van de klant kun-

nen spreken, zodat je kan inspelen op 

hetgeen wat hem of haar bezighoudt.

HOE VOER IK EEN 
DOELGROEPANALYSE UIT?
Voordat je kunt starten met het uitvoeren 

van een doelgroepanalyse, moet je 

het doel bepalen. Bij ieder doel komen 

namelijk verschillende vraagstukken 

 kijken. Enkele voorbeelden zijn:

• Het beter leren begrijpen 

van gedrag en interesses van 

 potentiële klanten

• De mate van tevredenheid bij 

bestaande klanten meten

• Merkbekendheid bij potentiële 

klanten testen

Wil jij graag meer te weten komen over 

potentiële klanten, dan horen daar 

WELKE GEGEVENS HEB JE 
NODIG?
Nadat je jouw doel hebt bepaald is het 

tijd om specifi eke vragen op te stellen. 

Houd hierbij in je achterhoofd dat deze 

vragen jouw organisatie verder moeten 

helpen. Wil jij achterhalen hoe goed 

jouw aanbod aansluit op een doel-

groep? Dan kun je de volgende gege-

vens verzamelen:

• Demografi sche gegevens

• Economische gegevens

• Sociale-culturele factoren: 

• Technologische factoren

• Ecologische factoren

• Politiek-juridische factoren

ONTWERP EEN PERSONA
Heb je alle informatie verzameld? Breng 

je bevindingen dan tot leven. Dit doe je 

met behulp van een persona. Dit is een 

fi ctief persoon die symbool staat voor 

één van jouw doelgroepen. Maak jouw 

persona zo compleet mogelijk, zodat je 

precies weet welke wensen jouw per-

sona heeft, wat zijn/haar interesses zijn, 

welke tone-of-voice het best werkt en 

ga zo maar door. Wij raden je aan om 

meerdere persona’s op te stellen, om 

een zo  compleet mogelijk beeld van je 

doelgroep te krijgen. Enkele elementen 

die je in kunt vullen om de buyer per-

sona compleet te maken zijn:

• Naam, carrière, demografi sche 

gegevens, quote en foto

Het opstellen van een persona helpt 

je ook bij de interne communicatie. 

Als je tijdens een meeting moet praten 

over ‘de groep mensen tussen de 20 en 

30 jaar oud met een universitair diploma 

en een voorliefde voor reizen’ wordt het 

al snel warrig. Spreek je over de persona 

Emma Jansen, dan is het al snel een stuk 

duidelijker. Zorg er vervolgens voor dat 

je de persona’s regelmatig benoemd in 

plannen en meetings. Bij iedere belang-

rijke beslissing zou je moeten denken 

aan jouw opgestelde persona. Vraag 

jezelf bijvoorbeeld af; wat zou Emma 

van deze tekst vinden?

De opgestelde persona’s kun je vervol-

gens in de customer journey plaatsen, 

om te achterhalen op welke manier jij 

hen helpt om klant te worden. Zo  ontdek 

je welke vorm van communicatie 

zij nodig hebben om naar de volgende 

fase te gaan, en uiteindelijk klant te 

 worden!

TESTEN EN AANPASSINGEN
Het analyseren van jouw doelgroep 

is een doorlopend proces. Dit komt 

doordat trends vrijwel altijd veranderen, 

de concurrentie niet stilzit en producten 

zich steeds opnieuw ontwikkelen. 

Daarom adviseren wij om regelmatig 

met een kritische blik naar je doelgroep 

te kijken. Past je aanpak nog steeds 

bij je klanten? Zie je veranderingen op 

social media? Denk je dat een andere 

strategie meer succes zal hebben?

HULP NODIG?
Ben je bezig met het opzetten van een 

nieuwe marketingstrategie of wil je 

je huidige doelgroep eens kritisch 

bekijken? Wij kijken graag met je mee. 

WAAROM IS HET KIEZEN VAN EEN DUIDELIJKE 
DOELGROEP BELANGRIJK VOOR JE BEDRIJF?

DOELGROEPANALYSE: 

Ben je benieuwd hoe je jouw product of dienst het beste kunt 
promoten? Dan is het belangrijk om een doelgroepanalyse uit te 
voeren. Wanneer je niet weet wie je potentiële klanten zijn, dan is 
het lastig om deze van jouw waarde te overtuigen.

 vragen bij zoals: wie koopt mijn 

producten en wat zijn de  kenmerken 

van mijn doelgroep? Wil je de 

tevredenheid bij bestaande klanten 

meten, dan horen daar vragen bij 

zoals: hoe denkt onze klant over onze 

producten of diensten? En waarom 

 vinden zij dat?
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DE LEEUW INTERIEURBOUW
Een nieuw interieur creëren voor zowel bedrijven als particulieren, passend bij hun wensen en ideeën vormt 
telkens weer een uitdaging. Maar bij De Leeuw Interieurbouw gaan ze deze uitdaging maar al te graag 
aan. Het bedrijf is gespecialiseerd in interieurprojecten, van ontwerp tot uitvoering. De Leeuw Interieurbouw 
vervaardigt, levert en installeert duurzaam maatwerk. Zij vertalen uitdagende interieurbouw vraagstukken 
naar een heldere bouwvisie met een resultaatgerichte aanpak.

MAAK KENNIS MET ONZE KLANT: 

FABRIEK AAN HUIS
Wat in 1985 startte als een ‘fabriek aan 

huis’ is uitgegroeid tot een moderne 

fabriek met de nieuwste apparatuur 

en  machines,  gerund door een gedre-

ven team vakmannen. Met ruim 35 jaar 

ervaring hebben inmiddels heel wat 

bedrijven De Leeuw Interieurbouw leren 

kennen als een betrouwbare partner 

voor interieurprojecten, vertelt  Mariëlle 

Pessel (Offi  ce support manager). 

‘Wij streven naar een perfect eind-

resultaat met een tevreden klant als 

gevolg. Dit doen wij voor MKB+ organi-

saties in de horeca-, zorg-, kantoor- en 

retail branche’. Mariëlle is al fl inke tijd 

onderdeel van het team van De Leeuw 

 Interieurbouw. ‘Ik ben hier voor een 

aantal uur per week begonnen. Ik hield 

me bezig met het organiseren van leuke 

dingen, zoals uitjes en kerstpakketten. 

Langzamerhand kwamen hier steeds 

meer taken bij, en vandaag de dag is 

dit mijn fulltime baan.’ 

VAN EEN �GOED IDEE’ NAAR EEN 
�PRACHTIG RESULTAAT’
De Leeuw Interieurbouw is een verbin-

dende teamspeler met een resultaat-

gerichte aanpak. Daarom krijgt iedere 

opdrachtgever vooraf een realistische 

inschatting van de kosten en oplever-

datum. ‘Ook luisteren wij uitvoerig naar 

de wensen en ideeën van de opdracht-

gever. Dit vertalen we naar een passend 

advies met duidelijke uitgangspunten.’

EEN ÉCHT FAMILIEBEDRIJF 
Deze persoonlijke aanpak is niet 

alleen terug te zien in het contact 

met opdrachtgevers. ‘Ook binnen het 

team houden we lijnen graag kort. 

Met ongeveer 18 man werken we hard 

om de mooiste interieurs te realiseren. 

Iedereen voelt zich betrokken, wat een 

sterk teamgevoel met zich meebrengt. 

Bij ons op de werkvloer is er bovendien 

voldoende ruimte voor gezelligheid. 

Zo komt de kerst er weer aan en hebben 

we net een gezellige pub quiz achter de 

rug. Dat de sfeer bij het bedrijf goed is, 

hebben onze kinderen ook al kunnen 

ervaren. Met alle liefde komen zij in het 

weekend of tijdens de schoolvakanties 

meehelpen op de zaak.’

DE SAMENWERKING MET 
STUDIO CAMPO
De samenwerking met Studio Campo 

gaat al een aantal jaren terug. 

‘We waren op zoek naar een bureau 

dat een website voor ons kon bouwen. 

Na een aantal positieve verhalen over 

 Studio Campo gehoord te hebben, 

besloten we een samenwerking aan 

te gaan. Het resultaat van de website 

mocht er zeker zijn! Toen we onlangs 

besloten om de website op te frissen 

hebben we uiteraard weer voor  Studio 

Campo gekozen. De succesfactor 

van de samenwerking is het persoon-

lijke contact. Wanneer wij een vraag 

 hebben of graag even willen sparren, 

kan dit meteen met de persoon die hier-

over gaat.’

TOEKOMST
‘Uiteraard willen we ons in de toekomst 

blijven ontwikkelen. De ontwikkeling 

gaat snel, dus voor ons is het een 

uitdaging om up-to-date te blijven. 

We streven ernaar om de website up to 

date te houden en onze projecten via 

social media aan een breed publiek te 

kunnen tonen. Doordat we bij De Leeuw 

Interieurbouw met een klein team 

 werken, zijn dit de taken die we vaak 

uitstellen. Maar hier gaat verandering 

in komen!’ 

HET RESULTAAT VAN

DE WEBSITE MOCHT

ER ZEKER ZIJN!
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‘We willen fris het nieuwe jaar in’. Deze zin krijgen we rond deze tijd van het jaar vaak te horen. En hoe 
duidelijk de achterliggende gedachte van deze oneliner ook is, namelijk zorgen dat er weer (nieuw) 
marketingmateriaal beschikbaar is, is het eigenlijk ook best typerend. Dit betekent dus dat je gedurende 
het jaar steeds minder ‘fris’ wordt... Zonde, want marketing wordt niet alleen in het eerste kwartaal van het 
jaar bedreven. Wij helpen je om het hele jaar door fris te blijven!

Wil je in 2022 echt goed voor de dag komen met jouw marke-

tingactiviteiten? Bepaal dan eerst wat je met deze activiteiten 

wilt bereiken.

IN 2022 GA IK MARKETING EN RECLAME INZETTEN 
VOOR:
 Bouwen aan een sterker merk (branding)

 Een grotere naamsbekendheid

 Nieuwe leads

 Meer omzet / sales

 Betere klantrelaties

 Meer personeelswerving

 

 

 

 

 

MAAK DEZE DOELSTELLING(EN) SMART
S pecifi ek: wie, wat, waar, hoe?

M eetbaar: wanneer is het doel bereikt?

A anvaardbaar: stel een uitdagend maar realistisch doel. 

R ealistisch: Is het doel ook echt haalbaar? 

T ijdsgebonden: wanneer is de start en deadline voor het 

behalen van de doelstelling(en)?

FRIS HET NIEUWE JAAR IN WE ZIJN OP DE HELFT
Wanneer je consistent aan jouw communicatie hebt gewerkt 

moet je nu de resultaten gaan zien. Wat valt je op? Welke actie 

heeft voor jou het meeste eff ect?

Nog geen resultaat behaald? Kijk dan naar de data van jouw 

actie. Waar wordt op gereageerd en waar niet? Wat zou hier 

de reden van kunnen zijn en wat kun je veranderen zodat dit 

wel voor jou werkt?

Nog één kwartaal te gaan. Wanneer je consistent bezig bent 

geweest moeten de marketingacties nu een routine zijn 

geworden. Best te doen toch?

Kijk nu waar je de meeste winst hebt behaald en verdubbel 

jouw inzet hierop. Nog even knallen dit laatste kwartaal!

Het jaar zit erop. Schrijf hier op wat je het meeste is opgevallen. 

Wat ging je makkelijk af en wat viel tegen? Waar heb je de 

grootste groei of resultaten gezien?

Met deze inzichten kun je een plan voor 2022 maken, om weer 

verder te groeien. 

TIP
Dit jaar komt mijn relatiegeschenk rond de Kerst niet 

op de grote hoop, maar:

• Laat ik rond Valentijn zien hoe blij ik met mijn 

relaties ben

• Breng ik paaseieren rond in april

• Breng ik begin juni een lekkere fl es prosecco voor 

op een zwoele zomeravond

• Deel ik begin december warme mutsen uit

Of ik...

CHECKLIST VAN DEZE MAAND:
 Nieuwsbrief verzonden

 Iedere week een social media bericht geplaatst

 Iets nieuws geplaatst op mijn website

 

 

 

Het eerste kwartaal zit erop. Heb jij je doelen gehaald?

Ja? Super, ga zo door!

Nee? Wat is de reden dat je je niet aan het plan houdt en hoe 

kan je ervoor zorgen dat je het komende kwartaal wel zicht-

baar bent?

TIP
Mensen houden van mensen. Geef jouw bedrijf een 

gezicht en laat regelmatig jouw collega’s zien in de 

posts op social media.

TIP
Zijn nieuwsbrieven achterhaald? Wij denken van niet! 

Ze moeten alleen wel een toegevoegde waarde 

hebben voor de ontvanger. Jij wilt misschien graag 

vertellen wat je allemaal kunt en verkoopt. Maar jouw 

ontvangers zijn alleen geïnteresseerd wanneer het 

hen helpt. Denk dus na over waar jij jouw nieuwsbrief-

ontvangers mee kunt helpen of waar zij blij mee 

 zouden zijn. Denk aan tips, een verbetering van jouw 

product of korting op een aankoop. En onthoudt: 

What’s in it for them?
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HOE HET ALLEMAAL BEGON
Laurens van der Zwan, leidinggevende 

van Goldcoast Fitness Woerden, is al 

jaren actief als personal trainer. Daar-

naast handelt hij in fi tness materialen. 

Toen hij een aantal jaar geleden een 

locatie voor zijn showroom zocht, werd 

Goldcoast Fitness Woerden geboren. 

Inmiddels is de sportschool uitgegroeid 

tot een waar begrip in Woerden en kun 

je er niet alleen terecht voor personal 

group training, maar ook voor bedrijfs-

fi tness, Fysio Fitness, voedingsadvies en 

fysiotherapie.

‘Wat onze sportschool echt uniek maakt 

is het feit dat wij fysiotherapeuten en 

personal trainers onder één dak heb-

ben. Heb je een klacht? Dan kan de 

fysiotherapeut hiernaar kijken en een 

persoonlijk plan opstellen. Vervolgens 

kun je meteen doorlopen naar de sport-

zaal en de aangeraden oefeningen uit-

voeren.

Ons doel is om zoveel mogelijk  mensen 

te helpen bij het creëren van een 

actieve en gezondere lifestyle. We 

organiseren speciale familiedagen, 

zodat ook kinderen kunnen ervaren hoe 

leuk sporten kan zijn. Speciaal voor de 

wat ouderen onder ons worden er Fysio 

 Fitness lessen aangeboden. Iedereen 

kan hier lekker op zijn of haar eigen 

niveau aan de slag. Gastvrijheid is bij 

ons één van de belangrijkste kernwaar-

den, en zorgt ervoor dat de mensen die 

hier sporten zich welkom voelen.’

HET BEGINT ALLEMAAL BIJ EEN 
STERKE BASIS
Goldcoast Fitness Woerden heeft een 

sterke positie weten te bemachtigen 

in de omgeving. En daar heeft  Studio 

Campo een steentje aan mogen 

bijdragen. Zo heeft Studio Campo 

diverse marketinguitingen, zoals fl yers, 

 spandoeken en stickers ontworpen en 

hebben zij de website en webshop 

ontwikkeld. Laurens voegt hieraan toe: 

‘Maar we zijn Studio Campo het meest 

dankbaar voor het ontwikkelen van ons 

huisstijlhandboek. Het handboek zorgt 

ervoor dat de identiteit van Goldcoast 

Fitness Woerden bewaakt wordt en door 

betrokken partijen op 

dezelfde manier wordt 

toegepast.’ Het huisstijl-

handboek komt neer op 

een beschrijving (regels en 

richtlijnen) van het gebruik 

van o.a. het logo, typografi e, 

beeldmerk, kleurgebruik, stijl 

van beelden en toepassing op 

 communicatiemiddelen. 

Lekker in je vel zitten… Dat wil iedereen toch? Maar om fi t te worden en te blijven trainen heb je veel 
doorzettingsvermogen en motivatie nodig. Kun je hier wel wat hulp bij gebruiken? Goldcoast Fitness 
Woerden helpt jou bij ‘Your way to an active life!’ Onder het toeziend oog van een professional komt jouw 
doel steeds een stapje dichterbij.

GOLDCOAST FITNESS WOERDEN

kan hier lekker op zijn of haar eigen 

niveau aan de slag. Gastvrijheid is bij 

ons één van de belangrijkste kernwaar-

den, en zorgt ervoor dat de mensen die 

HET BEGINT ALLEMAAL BIJ EEN 

Goldcoast Fitness Woerden heeft een 

sterke positie weten te bemachtigen 

in de omgeving. En daar heeft  Studio 

Campo een steentje aan mogen 

bijdragen. Zo heeft Studio Campo 

diverse marketinguitingen, zoals fl yers, 

 spandoeken en stickers ontworpen en 

betrokken partijen op 

dezelfde manier wordt 

toegepast.’ Het huisstijl-

handboek komt neer op 

een beschrijving (regels en 

richtlijnen) van het gebruik 

van o.a. het logo, typografi e, 

beeldmerk, kleurgebruik, stijl 

van beelden en toepassing op 

 communicatiemiddelen. 

WAT KAN ER BETER?
Goldcoast Fitness Woerden houdt zich 

continu bezig met de vraag: ‘wat kan er 

beter?’. Zo worden de Goldcoast  Fitness 

Woerden T-shirts gemaakt van biolo-

gisch katoen en worden de papieren 

koffi  ebekertjes binnenkort vervangen 

voor stenen mokken. Een mooie ontwik-

keling! Laurens: ‘We streven ernaar om 

in de toekomst zoveel mogelijk mensen 

gezond en actief te 

houden. En hier kan 

Studio Campo ons 

zeker bij blijven 

steunen.’ 
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1. GOOGLE ANALYTICS 4
Het bekendste programma van Google 

heeft een nieuwe update  gekregen! 

Door nu te starten met GA4 kun je 

alvast een beetje wennen aan de 

nieuwe versie en bouw je alvast data 

op. Gebruik de tussentijd om te werken 

en experimen teren met GA4, zodat je 

straks bij de offi  ciële overstap een échte 

pro bent!

2. COOKIELOZE TOEKOMST
Veranderingen zoals Apple’s iOS 14 en 15 

laten zien dat de  toekomst hoogstwaar-

schijnlijk ‘cookieless’ wordt. Ben jij hier 

al op voorbereid? Een tip van ons: con-

textuele targeting. Kijk naar waar jouw 

relevante persona in  geïnteresseerd 

is en toon jouw advertenties op plat-

formen waar over dit onderwerp wordt 

gesproken.

3. VERKOOP VIA SOCIALE MEDIA 
PLATFORMS
Het is dus nu belangrijker dan ooit om 

je merk, producten en diensten beschik-

baar te maken voor aankoop op sociale 

media. Klanten zijn meer geneigd om te 

kopen wanneer ze een vereenvoudigde 

winkelervaring aangeboden krijgen.

4. UITGEBREIDE 
  TEKSTADVERTENTIES 
VERDWIJNEN
Google Ads heeft dit jaar aangekon-

digd dat vanaf juni 2022 de uitge breide 

tekstadvertenties zullen verdwijnen. 

Dit betekent dat je vanaf juni volgend 

jaar alleen nog gebruik kunt maken 

van responsieve zoekadvertenties. 

Waar bij uitgebreide tekstadvertenties 

de koppen en omschrijvingen precies 

zo worden weergeven zoals jij instelt, 

bepaalt Google bij responsieve adver-

tenties zelf welke combinaties en volg-

ordes het beste passen. Volgens Google 

zorgt deze wijziging ervoor dat de 

‘juiste boodschap’ aan zoekers wordt 

getoond. Hierdoor speelt Google beter 

in op het veranderende zoekgedrag en 

specifi eke zoekopdrachten van consu-

menten. Bereid je dus voor op de toe-

komst en zorg dat je nu al aan de slag 

gaat met responsieve advertenties! 

Ben jij al helemaal klaar voor 2022? Wij bespreken de meest interessante trends, waarvan wij denken dat ze 
de grootste invloed op jouw marketing gaan hebben!

MARKETINGTRENDS 2022
‘Hi, mijn naam is Anouk en ik ben inmiddels een half jaar werkzaam bij Studio Campo. Ik woon al mijn hele 
leven in het prachtige Woerden.’

ANOUK DIJKSMAN

WAT IS JE ACHTERGROND?
Na het afronden van mijn studie Communicatiemanagement 

heb ik een aantal jaren als online marketeer in de fashion-

branche gewerkt. In 2021 heb ik de overstap naar Studio 

Campo gemaakt, waar ik met veel plezier en passie de online 

marketing van onze opdrachtgevers verzorg. 

KUN JE WAT VERTELLEN OVER JOUW ALLEDAAGSE 
WERKZAAMHEDEN BIJ STUDIO CAMPO?
Ik ben hét aanspreekpunt op het gebied van online marketing.

Denk hierbij aan het opzetten, monitoren en optimaliseren 

van campagnes in Google Ads, Pinterest, Facebook en Instagram, 

het analyseren van gegevens en e-mailmarketing. Daarnaast 

houd ik me ook bezig met het schrijven en analyseren van 

(SEO-geoptimaliseerde) websiteteksten en blogs.

WAARIN ZOU JIJ JE VERDER WILLEN 
ONTWIKKELEN? 
Ik ben de laatste tijd druk geweest met het halen van mijn 

Google Ads certifi ceringen. Hierdoor zijn wij sinds kort Google 

Partner! Hier ben ik super trots op. Verder zou ik graag nog beter 

willen begrijpen waarom sommige teksten wél en andere juist 

niet werken. Bovendien staat de wereld van SEO nooit stil… 

Dus er valt nog genoeg te leren!

WAT DOE JE GRAAG IN JE VRIJE TIJD?
Ik heb een bioscoopabonnement, dus daar ben ik eigenlijk 

ieder weekend wel te vinden. Daarnaast ga ik graag uiteten 

met mijn vriendinnen, volg ik cursussen om mijn vaardigheden 

verder te ontwikkelen en vind ik het geweldig om nieuwe 

plekken te ontdekken, samen met mijn vriend. 
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Heb jij een ingewikkelde kwestie of dringende vraag op het gebied van marketing, grafi sch ontwerp of 
webdesign? In ‘Vraag het Campo’ beantwoorden wij ingestuurde vragen met ons advies!

VRAAG HET CAMPO

VRAAG 2: ZIJN VISITEKAARTJES NOG VAN 
DEZE TIJD?
Antwoord: Wees eens eerlijk: als je met 20 onbe-

kende mensen praat, van hoeveel weet je dan 

aan het eind van de avond de naam nog? 

Precies... en juist daarom zijn visitekaartjes nog 

steeds relevant. Door visitekaartjes uit te delen, 

onthouden je nieuwe connecties je naam en tele-

foonnummer. In een tijd waarin een visitekaartje 

soms als oubollig wordt gezien, is deze dus juist 

relevant. Veel bedrijven focussen zich namelijk op 

online zichtbaarheid, maar ook offl  ine zichtbaar-

heid is belangrijk. Dit kan elkaar namelijk verster-

ken. Ben je een grafi sch designer? Dan is een wit 

kaartje met een zwarte tekst natuurlijk niet handig. 

Zorg dat je uitpakt en laat zien wie je bent, maar 

hou het wel in lijn met je bedrijf en je huisstijl.

VRAAG 1: E-MAIL FUNNELS: 
WERKEN DIE NOU (NOG) ECHT?
Antwoord: Wij vinden van wel, alleen 

wordt het ons dit jaar wel iets lastiger 

gemaakt... In juni kondigde Apple haar 

nieuwe iOS 15 update aan, boorde-

vol nieuwe features. Helaas bevat de 

iOS 15 update ook een aantal wijzigin-

gen op het gebied van privacy, die 

enorme impact zullen hebben op je 

e-mailmarketing.

In de nieuwe update krijgt de gebrui-

ker de keuze om zijn of haar privacy-

bescherming aan te scherpen. Deze 

keuze zorgt ervoor dat onzichtbare 

tracking pixels worden geblokkeerd. 

Dit betekent dat je dus niet meer 

kunt zien wie jouw nieuwsbrief heeft 

ontvangen of geopend, wat zijn of 

haar locatie is en welk apparaat hij 

of zij gebruikt. Het wordt hierdoor een 

stuk moeilijker om de open rate van 

jouw e-mails bij te houden, goede A/B-

tests uit te voeren of inactieve subscri-

bers te archiveren. Door het gevolg 

van de iOS 15 ontwikkelingen zal je de 

betrokkenheid van je subscribers op 

andere manieren moeten gaan meten. 

Begin met het opschonen van je 

 subscriberlijst: archiveer alle  inactieve 

subscribers of probeer ze opnieuw te 

betrekken. Voer zoveel mogelijk A/B-

tests uit om je voor te bereiden op de 

periode dat dit niet meer kan. Kijk ook 

naar andere statistieken dan open 

rates: als iemand je nieuwsbrief opent 

hoeft dit niet meteen te betekenen dat 

diegene jouw mail ook echt leest. Focus 

op interactie in plaats van opens: hoe-

veel kliks of reacties levert een mail op? 

Neem ook eens tijd om na te denken 

over je huidige e-mailstrategie, funnels 

en of deze aansluiten op de komende 

veranderingen.

VRAAG 3: IS HET SCHRIJVEN VAN 
BLOGS NOG STEEDS RELEVANT 
VOOR JE WEBSITE?
Antwoord: Wat ons betreft is het  schrijven 

van blogs nog steeds relevant! Bloggen 

is dé manier om jouw bedrijf, product 

of dienst op de radar te krijgen. Je ver-

groot namelijk je vindbaarheid, door 

regelmatig nieuwe, relevante content 

op je website te plaatsen. Daarnaast 

vergroot je ook de kans dat bezoekers 

daarna jouw producten of diensten 

bekijken. Zorg daarom voor een goede 

blog met veel interessante informatie en 

voeg hier een CTA (call to action) aan 

toe. Deel in jouw blogs bijvoorbeeld 

praktische tips, voorbeelden van klant-

cases, hoe je klanten hebt geholpen of 

informatie over trends en ontwikkelin-

gen in jouw vakgebied. Daarnaast kun 

je ook inspelen op populaire keywords, 

seizoenen of trends. Bespreek bijvoor-

beeld jouw seizoensproducten in een 

uitgebreid blogartikel, of licht bijzon-

dere trends van het moment uit. Hier-

door breng je jouw dienst of product op 

een leuke manier onder de aandacht. 

Als jouw lezers je zien als de expert in 

jouw werkgebied of niche, ben jij de eer-

ste waar mensen aan zullen denken als 

zij hierin een probleem ondervinden of 

hulp nodig hebben. Bloggen is dus nog 

steeds dé manier om jouw producten of 

bedrijf onder de aandacht te brengen, 

een goede positie in Google te krijgen 

en een expertstatus op te bouwen. 

Heb jij ook een dringende vraag op het gebied van online marketing, content, grafi sch design of web, waar je graag 

antwoord op wil hebben? Mail je vraag naar anouk@studiocampo.nl en wie weet beantwoorden wij jouw vraag in het 

volgende magazine!
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Inspiratie nodig voor je social content voor 2022? Met de inhaakkalender van Studio Campo behoort het 
vergeten van belangrijke data officieel tot het verleden!

START MET INHAKEN!

JANUARI
Datum Inhaker Dag v/d week Weeknummer

01 januari 2022 Nieuwjaarsdag zaterdag 52

02 januari 2022 Science Fiction Dag zondag 52

06 januari 2022 Driekoningen donderdag 1

17 januari 2022 Blue Monday maandag 3

21 januari 2022 Wereld Knuffeldag vrijdag 3

28 januari 2022 Internationale dag van de privacy vrijdag 4

31 januari 2022 Dag van de directeur maandag 5

FEBRUARI
Datum Inhaker Dag v/d week Weeknummer

01 februari 2022 Chinees Nieuwjaar (jaar van de tijger) dinsdag 5

04 februari 2022 Verjaardag van Facebook (2004) vrijdag 5

11 februari 2022 Warme truien dag vrijdag 6

13 februari 2022 Wereld Radio dag zondag 6

14 februari 2022 Valentijnsdag maandag 7

26 februari 2022 Carnaval zaterdag 8

MAART
Datum Inhaker Dag v/d week Weeknummer

01 maart 2022 Nationale Complimentendag dinsdag 9

08 maart 2022 Internationale Vrouwendag dinsdag 10

17 maart 2022 St. Patrick's Day donderdag 11

18 maart 2022 Wereld Recycling Dag vrijdag 11

20 maart 2022 Start van de astronomische lente zondag 11

27 maart 2022 Zomertijd zondag 12

31 maart 2022 Wereld Back-up dag donderdag 13

APRIL
Datum Inhaker Dag v/d week Weeknummer

01 april 2022 Ramadan vrijdag 13

04 april 2022 Museumweek (t/m 10 april) maandag 14

15 april 2022 Goede Vrijdag vrijdag 15

17 april 2022 Eerste Paasdag zondag 15

18 april 2022 Tweede Paasdag maandag 16

21 april 2022 Secretaressedag donderdag 16

27 april 2022 Koningsdag woensdag 17

MEI
Datum Inhaker Dag v/d week Weeknummer

02 mei 2022 Suikerfeest (t/m 3 mei) maandag 18

04 mei 2022 Dodenherdenking woensdag 18

05 mei 2022 Bevrijdingsdag donderdag 18

07 mei 2022 Naakt Tuinieren Dag zaterdag 18

08 mei 2022 Moederdag zondag 18

10 mei 2022 Offline dag dinsdag 19

26 mei 2022 Hemelvaartsdag donderdag 21

JUNI
Datum Inhaker Dag v/d week Weeknummer

01 juni 2022 Start meteorologische zomer woensdag 22

05 juni 2022 Eerste Pinksterdag zondag 22

06 juni 2022 Tweede Pinksterdag maandag 23

14 juni 2022 Wereld Bloeddonordag dinsdag 24

19 juni 2022 Vaderdag zondag 24

26 juni 2022 Nederlandse Veteranendag zondag 25

28 juni 2022 INTERNATIONALE CAPSLOCK DAG dinsdag 26

30 juni 2022 Wereld Social Media dag donderdag 26

JULI
Datum Inhaker Dag v/d week Weeknummer

01 juli 2022 Comic Sans dag vrijdag 26

13 juli 2022 Dag van de Franse Frietjes woensdag 28

17 juli 2022 Wereld Emoji dag  zondag 28

21 juli 2022 Verjaardag Twitter (2003) donderdag 29

25 juli 2022 Roze maandag maandag 29

30 juli 2022 Pride Amsterdam (t/m 7 augustus) zaterdag 30

Vergeet je werkgever 
niet in het zonnetje te 

zetten!

Bestel op tijd je 

valentijnsgeschenk

Zet je vrouwelijke 

collega’s in het zonnetje

Staat jouw klok nog goed?

Heb jij jouw koningsdag-

special al klaar staan?

Begin op tijd met de promotie 

voor jouw producten!

Speel hierop in met een 

leuke winactie op socials
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CREATE 
SOMETHING
PEOPLE 
WANT TO 
SHARE. 
- JOHN JANTSCH -



OP ZOEK NAAR EEN RECLAMEBUREAU
DIE JOUW BEDRIJF HELPT GROEIEN?
Studio Campo is een creatief en doelgericht reclamebureau in Woerden. Wij bouwen aan 
 merken en brengen deze tot leven. Van huisstijl tot strategie en van social media tot webdesign. 
We creëren visuele verleiding, creatieve oplossingen, effectieve campagnes en krachtige 
communicatiemiddelen. Creatieve communicatie die informeert én activeert. 

Wij pakken alle projecten aan, groot en klein. Zolang we maar mooie producten mogen creëren. 
Kijk op onze website wat wij voor jou kunnen betekenen!
WWW.STUDIOCAMPO.NL

logo & huisstijl  /  vormgeving  /  dtp  /  illustratie  /  reclamecampagne 
website  /  webshop  /  e-mailing  /  copywriting  /  contentcreatie  /  social media
online marketing  /  adverteren  /  seo  /  google ads  /  social media advertising

CONTENT & COPYWEBDESIGNGRAFISCH ONTWERP ONLINE MARKETING
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Studio Campo

Pelmolenlaan 13

3447 GW Woerden

Tel. +31 (0)348 - 707519

info@studiocampo.nl

www.studiocampo.nl

  studio-campo

  @studiocampo

  /studiocampo

  @StudioCampo

Copyright: 

Zonder voorafgaande schrifte lijke 

toestemming van Studio Campo is 

het onder meer niet toegestaan de 

inhoud en/of opmaak, geheel dan 

wel gedeeltelijk, te reproduceren, 

te verspreiden, te hergebruiken,  

op te vragen of anderszins te 

verveelvoudigen of openbaar te 

maken, door middel van druk,  

fotokopie, film of op welke andere 

wijze dan ook. Studio Campo is op 

geen enkele wijze aansprakelijk 

voor eventuele onjuistheden in 

deze uitgave alsmede voor  

handelingen van derden welke 

mogelijkerwijs voortvloeien uit  

het lezen van deze uitgave.

Vragen, opmerkingen, ideeën  

of interesse in een plekje in de  

volgende uitgave?  

Neem dan contact op met

Bas Kleinveld of Ashley de Bruin:

bas@studiocampo.nl

ashley@studiocampo.nl
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