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Gedwongen keuze: Start vandaag 
nog met smartphone marketing!

In deze economie bepaalt de consument voor een belangrijk deel de keuzes van jou als 
ondernemer. Nu weer: onderzoek in de fitness- en fysiotherapiebranche wijst uit dat 
25% van de websitebezoekers jouw website met een mobiel apparaat bekijkt. 
Zowel klanten als potentiële klanten. Door deze trend te negeren, stuur je gegarandeerd 
25% van je omzet weg. En dat is…nogal zonde! Advies: start daarom direct vandaag met 
smartphone marketing.

Een gedwongen keuze klinkt nogal…dwingend. En dus is het logisch om eerst maar eens 
in de weerstand te schieten. Want je laat jezelf toch niet 1, 2, 3 door iemand anders een 
keuze opleggen?

Cijfers spreken voor zich
Gelukkig zijn er tegenwoordig uitgebreide 
systemen om gedrag van websitebezoekers 
in kaart te brengen. Systemen die op basis 
van cijfers gedwongen keuzes kunnen 
verantwoorden. Zoals bijvoorbeeld het 
gratis systeem Google Analytics. Kijk eens 
in de cijfers van jouw website: hoe groot 
was het percentage mobiele bezoekers 

afgelopen maand? Gemiddeld is dat 25% in 
fitness en fysiotherapie. Hoe lag dat bij jou? 
Bezoekers via mobiele apparaten bestaan 
uit smartphone- en tabletbezoekers. 

Ter vergelijking; kijk eens hoe deze cijfers 
exact 1 én 2 jaar geleden lagen. 
Gemiddeld was dat aandeel 10% in 2011 
en zelfs slechts 3% in 2010! Een enorme 

stijging van 730% in 24 maanden dus. 
Een duidelijke en snel groeiende trend. 
Een trend die door de consument wordt 
bepaald,  maar waar je als ondernemer 
niet aan voorbij kunt gaan!

Lekker belangrijk
Maar wat is er nou zo belangrijk aan? 
Het maakt toch niet uit hoe mensen een 
website bekijken? Met een smartphone, 
tablet, laptop, desktop etc.; allemaal goed! 
Het gaat er tenslotte om dat mensen je 
überhaupt vinden! Toch?

Helaas ligt dat net even anders.
 Elk specifieke apparaat, heeft andere 
gebruikskenmerken. Ondanks dat een 
laptop en smartphone door exact dezelfde 
persoon gebruikt worden, zijn de wensen 
anders. Ga maar na: als je informatie zoekt 
met je telefoon, dan ben je vaak onderweg 
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en/of heb je weinig tijd. Maar je wilt wel 
even snel wat concrete informatie hebben 
(adres, openingstijden etc.). Terwijl als je 
achter de laptop zit, je meer tijd uittrekt 
om bijvoorbeeld iets te vergelijken. 
Duidelijke andere gedragskenmerken dus. 

Duimen!
Daar komt nog bij dat het scherm van een 
telefoon heel veel kleiner is dan die van 
bijv. een laptop. Het kan niet anders zijn, 
dan dat de informatie van de normale 
website (veel) te klein wordt weergegeven. 
En dat navigeren niet optimaal gaat, omdat 
het menu is ingericht op een computermuis 
en niet op een duim. En wat te denken van 
veelgebruikte flash elementen? Niet te zien 
door Apple gebruikers. En dat zijn er nogal wat!

Smart start
De eerste stap in smartphone marketing is 
het realiseren van een mobiele website. 
Een nieuwe website (naast je normale 
website), die alleen weergegeven wordt op 
mobiele apparaten. Alleen met zo’n mobiele 
website, kun je optimaal inspelen op de 
wensen van de mobiele surfer. 

Hidden Profits is hét online marketing bureau voor de fitnessbranche. 
De 1e en enige Google Adwords Certified Partner in fitness & health. 
Klanten krijgen 300% Garantie. Meer informatie: www.hiddenprofits.nl

Zowel technisch als inhoudelijk. 
Technisch kan het zo geregeld worden, 
dat alleen gebruikers van smartphones 
deze website zien. 

Overweeg (o.a. op basis van je website 
statistieken) wat je voor informatie op de 
mobiele site wilt zetten. Beperk je tot de 
kern: maximaal 5 tot 8 pagina’s. Met per 
pagina maximaal zo’n 50 tot 75 woorden. 
Het enige doel van deze tekst moet zijn: 
de bezoeker informeren óf direct in actie 
laten komen (d.m.v. een contactformulier, 
nu bellen etc.).

Extra tip: je haalt het beste rendement uit 
je mobiele website, door de website qua 
vormgeving af te laten stemmen op de 
normale website. Zo creëer je eenheid. 
Zo’n mobiele maatwerk website is al 
vanaf € 495,- beschikbaar. 

De hamvraag: hoeveel nieuwe leden extra 
moet een mobiele website jou opleveren 
om zich terug te betalen?

Succes!

Wouter Cornelissen - www.hiddenprofits.nl


