Ad Media Brochure wijkopenautos.nl
Met 1 miljoen gekochte auto’s in Europa, is wijkopenautos.nl de grootste auto inkoper in Nederland. Met 27 vestigingen in Nederland en de mogelijkheid
om te verkopen binnen 24 uur, helpen wij auto eigenaren goede en slimme keuzes te maken. Binnen 30 seconden kan er een indicatie van de autowaarde
worden gegeven. Deze taxatie dient enkel als ruwe schatting: als de auto eigenaar geïnteresseerd is kan er een afspraak worden gemaakt voor een gratis
en professionele taxatie. Dit bod is volledig vrijblijvend en is 5 dagen geldig. Wanneer dit bod wordt geaccepteerd, wordt de auto verkocht en het geld direct
overgemaakt. Door onze partner te worden, kan jij proﬁteren van de vele online taxaties en afspraken die er dagelijks worden gemaakt.

Ruime keuze aan integraties, variërend van klein en subtiel tot zeer prominent
Bied uw bezoeker een extra service door hen de mogelijkheid te bieden hun auto te laten taxeren/verkopen via uw domein
Start altijd met 1 maand testperiode: samenwerking kan elk moment worden beëindigd indien u niet tevreden bent
Verschillende commissiemodellen*, met de mogelijkheid tot verhoging van de commissie, indien de resultaten voor beide partijen goed zijn
Maandelijks/wekelijks rapportage, directe communicatie met een van onze accountmanagers
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API

Native Ads

•

Uitstekende conversie

•

Wordt niet gezien als banner door Ad Blockers

•

Bied uw bezoeker een extra service door onze tool te integreren

•

Volledig aangepast aan de stijl van uw website

•

Volledig aanpasbaar, verschillende achtergronden, tekst, letter-

•

Hoge conversie dankzij zijn natuurlijke uiterlijk en goede positie

types etc.

binnen de classiﬁeds sectie

•

Taxatie (lead) is volledig gemaakt op uw pagina

•

Vereist zeer weinig ontwikkelingsinput / gemakkelijk te implementeren

•

Vereist enige IT-input. Een handleiding wordt meegeleverd die u

•

Tekst en afbeeldingen eenvoudig aan te passen om zondoende

stap voor stap door het integratieproces van de API leidt
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conversies te verhogen
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Banners

Widgets

•

Alle afmetingen/talen beschikbaar

•

•

Onze meest gebruikte integratie. Veel ervaring met het
maken en optimaliseren van banners

Maken van een lead met de widget duurt niet langer dan 30
seconden

•

Bied uw bezoeker een extra service door de taxatie tool te inte-

•

Keuze uit GIF/Statisch

•

Kan worden gepersonaliseerd/aangepast

•

Kort stukje HTML-tekst, zeer eenvoudig te integreren

•

Eenvoudig te implementeren en te wijzigen

•

Afmeting en kleuren aan te passen aan de stijl van uw pagina
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greren
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Textlinks/Buttons

Commissiemodellen

•

Subtiele en natuurlijk ogende integratie

•

•

Makkelijk te implementeren/wijzigen

•

Sterke kennis van goed presterende auto gerelateerde

Cost per show
•

zoekwoorden
•

Hoge veelzijdigheid, van hele zinnen tot eenvoudige

3 variabele commissie modellen: Cost Per Lead, Cost Per Appointment,
Een lead is een uniek en geldig e-mailadres met een auto taxatie. Eerste
stap in de funnel, duurt ongeveer 30 seconden

•

CTA-knoppen

Appointment (afspraak) is een online afspraak nadat de lead is gemaakt.
De tweede stap in de funnel, die een enkele minuten beslaat

•

Show is de laatste stap in de funnel: iemand komt langs bij een van onze
vestigingen na het maken van een afpsraak
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