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Kadaster.be biedt in 2 clicks informatie over je gemeente én relevante lokale
bouwpartners.
GEMEENTELIJKE INFORMATIE
 Kadastrale info: contactgegevens,
		

gids, FAQ

BOUWPARTNERS UIT DE REGIO
 Lokale vakmannen en verdelers
 Notarissen

 Evolutie lokale immoprijzen

 Energieadviseurs (EPB – EPC)

 Stats inwoners, inkomen, veiligheid,...

 ...

 ...

Cijfers
 353.000 pageviews per maand
 91.000 unieke bezoekers per maand
		

51% Franstalig - 49% Nederlandstalig

 5.200 bezoeken per dag
(Bron: Google Analytics - 2013)

Via de meest gebruikte
trefwoorden op Google
komen (ver)bouwers bij je
regionale partners terecht

Voordelen
Lokale versterking van je merk

Eenvoudig beheer en opvolging

• Visibiliteit: via je plaatselijke vakmannen/handelaars

• Flexibel aanpasbaar via eigen servicepagina

• Call to action: campagnes en promoties worden

• Duidelijke rapportering

regionaal doorgeplaatst

• Vlot bereikbare helpdesk aftersales

• SEO-versterkend: relevante links vanuit je dealers naar
je eigen website
• Leads: downloads van pdf-folders leveren bijkomende
adressen

Voor Livios-partners
• Integratie ‘zoek een vakman/handelaar’ in
Livios op 2 niveaus:
1. uw microsite

Extra service naar je vakmannen/handelaars
• Je ondersteunt je regionale partners met extra
visibiliteit en leads
• Openingsuren, foto’s, brochures, activiteiten,…  per

2. de module “zoek een vakman”
• Automatische doorplaatsing van Liviospartnerbericht op je merkpagina van
kadaster.be

verdeler zijn mogelijk

Wens je meer informatie? Bel ons even op 011 85 80 50 of stuur een mail naar info@kadaster.be.
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Kadaster.be biedt je de mogelijkheid om bouwers en verbouwers te bereiken tot op lokaal
niveau.

Een partnership omvat:


Lokale branding



SEO-versterking eigen website



Versterking dealernetwerk



Extra service naar je vakmannen/handelaars



Vlotte helpdesk

	Trafiek (tel -mail - click)

Dealerdatabank
Service
pagina

Dealer full

4 updates
per jaar

Merkpagina

PARTNERSHIP

PDF Folder

Extra’s

Small
rectangle

Extra voor Livios-partners
• Integreren ‘zoekmodule plaatselijke verdeler’ in Livios
• Doorplaatsing partnerbericht op kadaster.be

Wens je meer informatie? Bel ons even op 011 85 80 50 of stuur een mail naar info@kadaster.be.
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DIENSTEN PARTNERSHIP

Dealer-databank
Het databeheer verloopt via een geautomatiseerde import-exportmodule, op basis van een standaard
lijstopmaak in Excel. We voorzien een actieve begeleiding bij het publiceren van je dealerlijst.

Updates
Elk kwartaal nemen we zelf contact op om eventuele updates van je dealers uit te voeren. Dit kan via een
eenvoudige import-exportprocedure.

Merkpagina
Je merkpagina is gelinkt aan elke dealer en biedt de mogelijkheid om je bedrijf uitgebreid voor te stellen.
Naast een beschrijving van de activiteiten/diensten kan je promoties aankondigen, pdf-folders aanbieden, een
fotocarrousel activeren,…

Extra’s, voor Livios-partners
We integreren de ‘zoekmodule plaatselijke verdeler’ in Livios. Enerzijds in je microsite, anderzijds in de
module “Zoek een vakman”.
Bovendien wordt elk Livios-partnerbericht dat je publiceert automatisch doorgeplaatst op al je dealerpagina’s
binnen kadaster.be.

Small rectangle
Een small rectangle in drie relevante rubrieken waarin je adverteert, is inbegrepen in het pakket gedurende
de volledige looptijd van je partnership.

PDF-folders
Je kan je folders downloadbaar maken via kadaster.be. De contactgegevens van de aanvrager ontvang je van
ons per e-mail en kan je terugvinden op de servicepagina.

Dealer full
Geef je dealers de kans om hun eigen pagina te beheren. Ze kunnen hun openingsuren toevoegen, foto’s en
logo online plaatsen en brochures ter beschikking stellen.

Servicepagina
Via een paswoordbeveiligde servicepagina “Mijn account” kan je je aanwezigheid op kadaster.be opvolgen.
Je kan statistieken van de resultaten opvragen, de database van je dealernetwerk beheren en aanpassen,
promoties online plaatsen, pdf-folders uploaden en bedrijfsinfo aanpassen.

Wens je meer informatie? Bel ons even op 011 85 80 50 of stuur een mail naar info@kadaster.be.

K adaster.be
De beste bron van informatie voor uw projecten

Powered by Livios

OPTIES BIJ KADASTER

Campagnepakket
Promoot je eigen campagne op Kadaster.be
Bannerpakket
Formaat:
		

leaderboards, skyscrapers en rectangles
de formaten met de beste resultaten worden prioritair vertoond

Positie:

verspreid over de site, naargelang het formaat

Visies:

min. 100.000

Looptijd

1 week tot meerdere maanden

Tekst-advertentie
Positie:

prominent zichtbaar bovenaan de detailpagina’s van je dealers

Visies:

100% SOV (Share of Voice)

Looptijd:

gelijklopend aan bannerpakket

Actiepakket
Maak uw “call to action” bekend bij alle bezoekers van Kadaster.be
Formaat:

small rectangle

Positie:

op alle pagina’s bovenaan rechts (behalve homepage)

Visies:

100% SOV (Share of Voice)

Looptijd:

1 week (+/- 80.000 visies)

Wens je meer informatie? Bel ons even op 011 85 80 50 of stuur een mail naar info@kadaster.be.

