Met IP Marketing ziet u veel meer
wilt u uw concurrent een stap voor zijn?

IPM koppelt zijn database aan uw analytische gegevens. U ontvangt hiermee de
bedrijfsnamen die op uw website komen. IPM maakt het verschil tussen particulier
en zakelijk. Wat heeft u ervoor over als u dagelijks 5 of meer klanten aangeleverd
krijgt? Dit kunnen bestaande, maar ook nieuwe klanten zijn. Wat als u per dag 1 a
2 of meer klanten extra kunt bedienen? Wat is er nog mooier als de klanten
vanzelf komen naar uw organisatie. Met IP Marketing kunt u real-time meten wat
de klant interesse is. Zelfs als u weinig tijd heeft verzameld IP Marketing voor u de
gegevens en rapporteert deze dagelijks naar u toe. Uw klanten willen de volledige
informatie vinden en het liefst zo snel mogelijk. Wanneer u vroegtijdig actie
onderneemt zal de klant u daarvoor belonen. IP Marketing heeft voor u de
oplossing, het product verzamelt alle gegevens waar u recht op heeft met naam,
zoekterm en bezochte pagina’s. U kunt deze gegevens te allen tijde opvragen en
weer terug zien.

De kracht van eigen website(s)
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95% van de website bezoekers verlaat uw website zonder contact met u te zoeken
± 40% van de vertrokken bezoekers is wel opzoek naar gerichte informatie
Dagelijks een rapportage met bedrijfsnamen in uw opgegeven mailbox
Met IPM heeft u binnen 2 minuten inzage in campagnes, klanten en
doeltreffendheid van uw website
Geef eenvoudig een vervolg aan de opgevraagde informatie (contact gegevens)
100% in lijn met de wetgeving OPTA en WPB
Ontvang vanaf vandaag de gegevens waar u recht op heeft
U weet nu doelgericht welke bedrijven uw website bezoeken “Meten is Weten”
Bij Bedrijfslogboek, kunt u direct naar de contactgegevens(adres, telefoonnummer)
van een interessant bedrijf gaan
Een optimale ondersteuning voor vervolg stappen
Weet hoe er geklikt wordt op Adwords Campagnes en bespaar tot wel > 30%!
Volledig inzicht tegen de scherpste prijs!
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De kracht van online registratie
IP Marketing is een rijke aanwinst voor elke organisatie, die werkzaam is in de business-to-business
markt. U krijgt met IP Marketing real-time inzage in wie uw websites bezoekt. U ontvangt
bedrijfsnamen en u weet de interesse van de bezoeker. Tevens ontvangt u alle informatie, die nodig
is voor optimale afstemming. Hierop kunt u uw campagnes en acquisitie nog specifieker en
effectiever inrichten. Ontvang vanaf vandaag uw eerste IPM rapport in uw mailbox.

Meten is weten 100%
Meerwaarde:
• Ontvang namen van bedrijven
• Ontvang zoektermen
• Bekijk de bezochte pagina’s
• 100% in lijn met de wetgeving
• Eigen account
• Uw site van passief naar actief
• Faciliteiten voor beter verkoop
• De juiste investering

Probeer nu IP Marketing gratis uit
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250 B2B bezoekers

Geschikt voor alle websites
Registratie
Privacy ondersteuning
Gebruikersvriendelijk
o IPM account
o Admin account
Meerdere gebruikers toegestaan
Een rijke aanvulling

maximaal 14 dagen.

IP Marketing zorgt ervoor dat u meer rendement uit uw website haalt. Dit doen we door de traffic op
uw site om te zetten naar zichtbare klanten. We zijn oprichter van een nieuwe revolutionaire tool
genaamd IP Marketing. Wij geven u de informatie waarmee u direct kunt meten en een vervolg kunt
geven aan uw acquisitie. Kortom, een resultaatgerichte aanpak, die leidt tot meer en beter klant
contact. Ook ziet u real-time waar de bezoekers zich bevinden op uw website via meerdere tools in
uw account van IP Marketing.
Gloednieuw marketingproduct: Registreer al uw onlineleads (klant)
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Percentages over resultaten zijn afkomstig van onderzoeksbureau comScore
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