Wij zijn specialist in webdesign
en online leads genereren
exclusief voor dakdekkers
bedrijven.
vergeet slechte leads kopen
vergeet werkspot
vergeet homedeal
vergeet afwachten
Doordat wij voor meerdere
dakdekkers werken weten wij
precies wat werkt.
We leveren websites die zorgen
voor conversie. We zorgen met
Google Ads voor warme website
bezoekers met de portemonee in
de hand.
Zaken doen met DakConnect
betekent gegarandeerd meer
leads.

CONTACT
Waarderweg 19, 2031 BN, Haarlem
info@dakconnect.nl | www.dakconnect.nl

ONLINE PARTNER
VOOR DAKDEKKERS
100% LEAD GARANTIE!

ONZE DIENSTEN
PREMIUM DAKDEKKER WEBSITE

HOE WIJ LEADS
VOOR U GENEREREN
Om goede warme leads voor uw dakdekkersbedrijf
te genereren heeft u maar 2 dingen nodig. Een
goede website die bezoekers kan overtuigen, én
een goede Google Ads campagne om warme
bezoekers op uw website te krijgen.
Wij hebben alles voor u onder 1 dak:
we zorgen voor een topkwaliteit website
we hebben een schrijfster die zorgt voor
fantastische website teksten
onze Google Ads specialist zorgt dat uw
Google Ads dagelijks optimaal winstgevend is

Ook als u alleen een steengoede website nodig heeft voor uw
dakdekkersbedrijf is DakConnect de aangewezen partij. Omdat wij
dagelijks werken aan websites voor dakdekkersbedrijven, weten wij
onderhand feilloos welke website designs het beste werken.

€1000 EENMALIG
We hebben meer dan 2000
dakdekker leads gegenereerd
voor onze klanten. Van kleine
reparatie klussen tot volledige
vervanging van daken inclusief
isolatie. Wij genereren de leads

GOOGLE ADS SUCCESFORMULE
Bent u enthousiast geworden over Google Ads? Start dan niet
zonder de assistentie van DakConnect. Wij halen het maximale
haalbare aantal leads uit uw Google Ads budget en realiseren
dagelijks een maximaal rendement van uw Google Ads.

€500 MAANDELIJKS
*GOOGLE ADS ADVERTENTIEKOSTEN BETAALT U RECHTSTREEKS AAN GOOGLE

die de klant graag wil.
ALL INCLUSIVE PAKKET (WEBSITE GRATIS!!)
Met dit pakket kunt u onmiddellijk van start met een door ons
doorontwikkelde en uitgeteste website op een topdomein in uw
regio. U schakelt de Google Ads in en produceert direct uw eigen
leads. De website wordt volledig voor u onderhouden en
geoptimaliseerd en blijft in bezit van DakConnect. Op de website
komen uw logo en contactgegevens te staan. Alle leads die
binnenkomen via de website gaan rechtstreeks naar u.

€650 MAANDELIJKS
*GOOGLE ADS ADVERTENTIEKOSTEN BETAALT U RECHTSTREEKS AAN GOOGLE

