de juiste monteur snel gevonden

Monteurgids zet uw bedrijf op de kaart! Met onze slogan "De juiste monteur snel
gevonden" brengen wij klanten en bedrijven met elkaar in contact.
Computerproblemen, vaatwasser stuk of een auto met kuren? Als uw bedrijf de
oplossing biedt waar de klant naar op zoek is matcht Monteurgids u direct!

Nieuwe klanten bereiken en omzet verhogen
Relevant & eﬀectief

Uw bedrijfsvermelding wordt alleen getoond voor de service van producten die u repareert of
onderhoudt.

Lokale bekendheid

Het bedrijf dat het dichtste bij de klant is staat bovenaan. Zo kunt u snel de service bieden waar de klant
om vraagt.Extra bezoekers via zoekmachines

Extra bezoekers via zoekmachines

Op uw eigen bedrijfspagina linken we naar uw website, waardoor u meer bezoekers krijgt. Ook kunt u zo
gemakkelijk meer informatie bieden.

Direct contact

Wij verwijzen direct door naar uw website en telefoonnummer. U hoeft dus geen tijd te verliezen met het
opstellen van oﬀertes, zoals bij veel bedrijvengidsen het geval is.

Doelgroep in het hogere segment

Met Monteurgids bereikt u een andere doelgroep dan met oﬀerte /laagste prijs websites. U krijgt
klanten die snel een oplossing voor hun probleem zoeken.

Voordelig adverteren zonder extra kosten

Duidelijke kostenstructuur per jaar, geen extra kosten per opdracht

Inspelen op klantervaringen

Klantervaringen verzamelen en reageren op reviews om uw
reputatie en klantenbinding te verhogen.

Alleen in beeld bij het juiste publiek
Monteurgids brengt u in beeld bij het juiste publiek waardoor u
eﬃciënt adverteert. Bezoekers van onze website geven aan welk
product gerepareerd moet worden, door simpelweg het merk en type
van het defecte product in te vullen. Monteurgids onderscheidt
verschillende categorieën zoals witgoed, elektronica en voertuigen. Als
het een voertuig betreft kan ook het kenteken ingevuld worden. U
kunt uw services per categorie speciﬁceren, waardoor uw aanbod
altijd past bij de klantvraag.

Beekhuijs Automotive

https://www.monteurgids.nl/beekhuijsautomotive.nl
Beoordeling 97% - 4 recensies

Adverteren in de buurt
Hoewel Monteurgids een landelijk bereik heeft, hanteren wij een
lokale insteek. Aan de hand van de zoekopdracht van de klant
matchen wij vraag en aanbod binnen een straal van 25 kilometer. Het
dichtstbijzijnde bedrijf wordt als eerste getoond. Met een bedrijfspagina op Monteurgids bent u vindbaar in heel Nederland, maar staat u
bovenaan bij u in de buurt.

Algemeen onderhoud. Bij Beekhuijs Automotive verrichten we vrijwel alle soorten
onderhoud, periodiek onderhoud aan uw auto zoals een kleine -of grote beurt, ...

Voorbeeld bedrijf 2
www.voorbeeldbedrijf2.nl
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Lage kosten, hoog rendement
Tegenwoordig begint bijna iedere zoektocht op het internet. Om er in
het enorme aanbod uit te springen, is het essentieel om relevant te
zijn. Je aanbod moet exact matchen met de zoekopdracht van de
klant. Dit is een van de speerpunten van Monteurgids. Wij brengen
klanten direct in contact met het juiste bedrijf. Geef geen geld meer
uit aan dure advertenties die niet het juiste publiek bereiken! Naast
eﬀectief, is een bedrijfspagina op Monteurgids ook nog eens
voordelig. U betaalt per jaar een bedrag en dus niet voor afzonderlijke
opdrachten die u via Monteurgids krijgt.

onderhoud, periodiek onderhoud aan uw auto zoals een kleine -of grote beurt, ...

Nieuwe klanten bereiken, rendement verbeteren én omzet verhogen?
Meld uw bedrijf vandaag nog aan bij Monteurgids.

Bel ons: 085 401 24 33
de juiste monteur snel gevonden

Emdenweg 3
9723 TA, Groningen
085 401 24 33
info@monteurgids.nl
www.monteurgids.nl

Verhoog reputatie en rendement van uw bedrijf
met klantervaringen
Genereer eenvoudig klantervaringen
Verzamel waardevolle informatie en speel hierop in
Verbeter uw online reputatie

Positieve be
oo
staan boven rdelingen
aan

Maak van klanten ambassadeurs

Toon de beoordelingen op uw eigen website met de widget
Verkrijg waardevolle informatie

www.monteurgids.nl
Voorbeeld reparatiebedrijf
12 Ervaringen

| Deel je ervaring

Voorbeeld beschrijving.

Waardevolle informatie

Bezoek website

Klantervaringen geven inzicht in de goede en minder goede punten van
uw bedrijf. Een klantervaring is directe feedback op uw dienstverlening,
waar u op kunt inspelen. Monteurgids geeft klanten de kans om hun
ervaring te delen en u om hierop te reageren, zodat u een negatieve
ervaring alsnog om kan zetten in een positieve. Maak van klanten
ambassadeurs, door de dialoog aan te gaan en uw reputatie te

Bel (123) 123 45 67

Meer informatie

Straatnaam 12, 1234 AB Plaatsnaam
Als favoriet

| Vergelijk

Voorbeeld reparatiebedrijf
3 Ervaringen

| Deel je ervaring

Voorbeeld beschrijving.
Bezoek website

Meer informatie

Bel (020) 965 11 57

Straatnaam 12, 1234 AB Plaatsnaam

verhogen.

Als favoriet

Eenvoudig klantervaringen verzamelen
Wij zorgen ervoor dat u zoveel mogelijk klantervaringen ontvangt, door
het schrijven van een klantervaring zo makkelijk mogelijk te maken. Een

| Vergelijk

Voorbeeld reparatiebedrijf
2 Ervaringen

| Deel je ervaring

Voorbeeld beschrijving.

klant beoordeelt uw bedrijf op afspraak, prijs en uitvoering middels
sterren (1 t/m 5). Daarnaast kan uw klant aangeven of hij of zij uw bedrijf
aanbeveelt. Om het nog makkelijker te maken hebben we een tool

www.uwwebsite.nl

ontwikkeld waarmee u in enkele klikken een uitnodiging stuurt naar uw
klant(en) waarin u hen vraagt om feedback. Monteurgids stuurt
automatisch een herinnering om te zorgen dat u zoveel mogelijk
klantervaringen verzamelt zonder dat dit u extra tijd kost.

Klantenbeoordeling:

Klantervaringen tonen op uw eigen website
Door prominent klantervaringen te tonen op uw eigen website zorgt u

9,3

voor meer klanten. Klantervaringen geven vaak de doorslag in een
aankoopbeslissing. Klantervaringen worden namelijk als objectief en
betrouwbaar gezien. Ze kunnen dus net dat 'duwtje in de rug' zijn die de

op basis van 24 stemmen

twijfelende klant nodig heeft om met uw bedrijf in zee te gaan.
Monteurgids heeft een 'widget' ontwikkeld in verschillende formaten, die
u eenvoudig op uw eigen website kan plaatsen. Deze 'widget' geeft de
gemiddelde beoordeling weer en het aantal stemmen.

Laat uw klanten
anderen overtuigen

Meld uw bedrijf vandaag nog aan en start met het verzamelen van klantervaringen
om daarmee uw reputatie en omzet te verhogen

Bel ons: 085 401 24 33
de juiste monteur snel gevonden

Emdenweg 3
9723 TA, Groningen
085 401 24 33
info@monteurgids.nl
www.monteurgids.nl

www.monteurgids.nl
085 401 24 33
info@monteurgids.nl
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Bedrijfslogo
Klantervaringen
Link naar website
Telefoonnummer
Openingstijden
Extra afbeeldingen

€189

Per jaar!

Review module
Klantervaringen widget
Uitnodigingen sturen

€259

Reageren op klantervaringen
*Review module is optioneel en alleen mogelijk i.c.m. één van de pakketten.

€239

Per jaar!

€399

Per jaar!

Eﬃciënt en eﬀectief
Meer omzet
Beter vindbaar
Naamsbekendheid

Alle rechten voorbehouden - www.monteurgids.nl - 085 401 24 33- info@monteurgids.nl

