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Je neemt je voor dat je écht aan je marketing gaat zitten met een

doordachte strategie wanneer het eindelijk wat rustiger wordt.

Maar dan wordt het maar niet rustiger, juist alleen maar drukker!

Hoe zorg je er dan voor dat je ook nog strategische marketing

inzet die met jouw bedrijf mee groeit naar de volgende fase?

Helemaal als je zelf niet de mankracht of kennis hebt? Door een

marketingmedewerker in te huren! 

Bij XoXo Marketing kun je een eigen marketingmedewerker inhuren

die veel kennis en ervaring heeft van de beauty branche én jouw

bedrijf. Deze medewerker is betrokken bij jouw bedrijf en helpt je

met je marketing zonder de vooropgestelde doelen en strategie uit

het oog te verliezen. 

Je eigen marketingmedewerker werkt volgens een vast aantal uren

per maand, zodat je nooit teveel betaalt. 

Strategie & uitvoer
De eerste maand van onze samenwerking besteedt XoXo Marketing aan het

opstellen van een strategie met bijbehorende marketingkalender. Daarnaast

worden alle datagerelateerde systemen juist ingesteld zoals Google

Analytics en Google Search Console. De marketingmedewerker werkt

volgens de marketingkalender en strategie en evalueert maandelijks volgens

deze tools in de marketingrapportages. De strategie vormt het startpunt van

de samenwerking.

2.

Daarnaast weet je precies wat de marketingmedewerker doet én

waarom. Je ontvangt wekelijks op vrijdag een recap e-mail met

daarin kort & krachtig wat de marketingmedewerker heeft gedaan

die week met de afgesproken uren én welke resultaten die week er

zijn geweest. Daarnaast spreek je de marketingmedewerker elke

maand telefonisch tijdens de 30 minuten check-in over de

statistieken, nieuwtjes in jouw bedrijf en welke actiepunten daaruit

voortkomen.
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Op die manier houden we altijd de vinger aan

de pols om in te spelen op de ontwikkelingen in

de markt. Elk kwartaal is er een strategiesessie

waarbij de marketingstrategie onder de loep

wordt genomen, wordt er gekeken naar de

kwartaaldoelen en worden de statistieken en

resultaten besproken. Dit alles om 'on top of it'

te blijven én jouw bedrijf te helpen groeien.

Naast deze vooropgestelde contactmomenten

is jouw marketingmedewerker van 9 tot 17 uur

te bereiken op werkdagen. 

Daarnaast werken we samen in een voor jou

ingericht Trellobord waarbij je realtime kunt

inzien hoe het ervoor staat met de taken. 

Op die manier weet je altijd wat er

marketingtechnisch gebeurt in jouw bedrijf, zelfs

op afstand!

*Werken op locatie is ook mogelijk, dit gaat

altijd in overleg.*
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Er zijn verschillende taken die een

marketingmedewerker kan uitvoeren. In overleg

kan een marketingmedewerker veel! Hieronder

een overzicht van mogelijke werkzaamheden.
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Mogelijke marketingwerkzaamheden:

- Mailings versturen naar klanten

- Geautomatiseerde e-mail flows instellen

- Funnels inrichten

- Blog schrijven

- SEO teksten schrijven

- Social media beheren en onderhouden

- Website aanpassingen doorvoeren

- Simpele video's editen

- Teksten schrijven

- PR werkzaamheden

- Video's opnemen

- Adverteren via social media 

- Klantbeleving optimaliseren

December Bijsturen strategie voor 2022

Hebben wij bepaalde kennis niet in huis? Dan

kunnen we altijd kijken of we kennis of ervaring

'inkopen' van onze partners. Veel is mogelijk!



Er wordt een maximaal aantal

uren per maand afgesproken

met een minimale afname van

10 uur per maand.

Op dit voorstel zijn bijgesloten

algemene voorwaarden en

privacyverklaring van

toepassing. 
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Marketing vanuit een strategie en

marketingkalender.

Resultaatgericht waarbij maandelijks

de statistieken worden overlegd. 

Een gefocuste marketingmedewerker

die kennis heeft van de branche en

met je meedenkt.

Maandelijks een 30 minuten 

Elk kwartaal een strategiesessie van

1,5 uur om de strategie bij te stellen

en nieuwe plannen te maken. Dit

gebeurt bij jou of ons kantoor op

locatie. 

Bereikbaar van 9 tot 17 uur van

maandag t/m vrijdag vi e-mail,

Whatsapp en telefoon. 

Wat houdt een 

 marketingmedewerker in?

       check-in over de resultaten.
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Uurtarief

marketingmedewerker: 

Werken op locatie valt onder

de mogelijkheden waarbij er

reiskosten en reisuren worden

gefactureerd. 

Reisuren: 50% van het

uurtarief

Reiskosten: € 0,39 per KM

exclusief eventuele

parkeerkosten 

Tarieven 

       € 80,- ex BTW 




