
Webcare
pakketten



Werkgebieden

De activiteiten met betrekking tot het tot stand brengen en onderhouden van de online conversatie is onder 
te brengen in drie categorieën: Monitoring, content creatie en communitymanagement. Deze factoren worden 
hieronder kort uiteengezet:

Communitymanagement 

De focus van Béyonit ligt op het creëren van interacties tussen klanten en hun doelgroep. Dit doen wij vanuit 
het gegeven dat consumenten hun beslissingen steeds sterker baseren op de aanbeveling van anderen. Om het 
vertrouwen te behouden moeten merken de connectie aangaan met consumenten, bovenop de conversatie 
zitten, deze faciliteren em de community activeren. Interactie ontwikkelen en merken tot vrienden maken. 
Béyonit helpt organisaties hierbij. Dit doen we met de inzet van strategische online campagnes en acties, 
inclusief het vervolgtraject. Van strategie tot implementatie tot het aangaan van de dialoog en activeren 
van de consumenten namens het merk. Het kan hierbij gaan om het opstellen van een plan van aanpak, 
een contentstratiegie, het aanmaken van de socialmediakanalen, het bedenken, maken en plaatsen van 
nieuwe relevante content of het compleet uitrollen van een strategische en creatieve socialmediacampagne 
wat aansluit bij de doelgroep. Wij geloven dat je mensen activeert door ze te verrassen, te prikkelen en te 
overtuigen van jouw meerwaarde zodat ze jouw verhaal doorvertellen en anderen enthousiasmeren.

Monitoring
Door de inzet van social media als organisatie heb je een online groot bereik en 
kun je op een zinvolle manier de dialoog aangaan met je doelgroep. Béyonit helpt 
je bij het kiezen en uitrollen van je strategie. De eerste stap hierbij is onderzoeken 
wat er op het moment online over je organisatie wordt gezegd, wat het sentiment 
is van deze berichtgeving, wie is nu precies die doelgroep? Hoe beweegt die zich 
online? En welke kanalen of platformen zijn hierbij relevant? Béyonit beschikt over 
zeer innovatieve tools om de doelgroep en de online conversatie rondom merken 
zeer nauwkeurig in kaart te brengen en deze berichtgeving voortdurend in de 
gaten te houden.

Contentcreatie
Béyonit ondersteunt opdrachtgevers bij het realiseren van waardevolle en rele-
vante content. Goede content zorgt ervoor dat (potentiële) klanten je website 
of webshop bezoeken en gebruik gaan maken van je aanbod. Anders gezegd; 
goede content moet voldoende impact hebben en je klanten aanzetten tot actie. 
Dat gaat uiteraard verder dan uitsluitend tekst. Ook video en fotografie spelen 
een belangrijke rol in het boeien en binden van klanten. Béyonit schikt over een 
zeer divers team van tekstschrijvers, fotografen en cameramensen die de juiste 
boodschap zowel tekstueel als visueel over kunnen brengen. 

Communitymanagement
De strategie is helder, de socialmediakanalen en tools hiervoor zijn ingericht, 
de campagne staat live. Nu moet het gebeuren. Maar hoe pak je het aan? 
Communitymanagement draait om het ontwikkelen en onderhouden van een 
goed functionerende community. Zodat je altijd en overal controle houdt over de 
reputatie van je merk, product of organisatie. Een goede strategie en positionering 
zijn dan onontbeerlijk. Wij monitoren continu wat er online over jouw merk, 
product of organisatie wordt gezegd. Om vervolgens doordacht te anticiperen 
op discussies, klachten en vragen van je doelgroep. Dankzij een uitgebreide 
rapportage van deze activiteiten hou je (online) de touwtjes stevig in handen.



Cases

Béyonit heeft in de loop der jaren al voor vele klanten de socialmediawerkzaamheden uit handen genomen en 
diverse socialmediacampagnes ingericht. Het werken aan een duurzame relatie met de klant en op doeltreffende 
manier veel exposure genereren stond hierbij vaak centraal. Hieronder een aantal van deze cases uitgelicht:

LISTEN RESPOND ENGAGE

Quickscan V V V

Monitoring van internetactiviteiten V V V

Maandelijkse rapportage V V V

Sentimentanalyse V V V

Contractsduur 1 jaar 1 jaar 1 jaar

Ondersteuning e-mail / telefoon e-mail / telefoon e-mail / telefoon

Websitestructuur optimalisatie V V V

Vragen en issues signaleren V V

Vragen en issues behandelen door frontoffice shared webcare-agent dedicated webcare-agent

Concurrentieanalyse  / benchmarking V

Community- / fanbuilding V

 Vanaf € 175,- p.m. € 375,- p.m. € 675,- p.m.

 * Genoemde bedragen zijn excl. BTW    * Bovengenoemde activiteiten zijn ook campagnematig in te zetten. Hiervoor hanteren we doorgaans één all-in tarief.

Webcare-pakketten

Als het gaat om het managen van online communities wordt Béyonit vaak in eerste instantie benaderd om 
de webcare te verzorgen of hierin te adviseren. Webcare is feitelijk maar één onderdeel van het community-
management. Het gaat hierbij om het anticiperen op vragen en issues die zich online voor kunnen doen. Een 
stap verder is volgens ons vanuit het merk de interactie aangaan. Om eenvoudig inzicht te kunnen geven in de 
budgetten die hiervoor benodigd zijn hebben we vooraf pakketten gedefinieerd voor onze webcare-activiteiten.

NRC Handelsblad
In het kader van de nieuwe SEAT Leon ST-introductie heeft Béyonit in opdracht van het NRC een 
responsive actiewebsite en een facebook-app ontwikkeld waarbij mensen hun meest avontuurlijke, 
spannendste #STmoment konden delen op Twitter en Facebook. Het meest originele moment 
werd beloond met een volledig verzorgde reis naar Lapland voor 2 personen.
 
The Voice of Holland
Ter activatie van de Facebookpagina van GSM.nl werd in de aanloop van The Voice of Holland een 
Facebook-actie opgezet. Binnen de actieperiode konden mensen hun ‘V-teken foto’ uploaden. Aan 
de hand van de hoeveelheid likes die deze foto kreeg, steeg de positie van de foto op het podium. 
De vijf deelnemers die aan het eind van de actie bovenaan in de ranking stonden, wonnen een 
Samsung Galaxy S II en VIP-kaarten voor de liveshows.

RELIEVE Mobile
Om de nieuwe Nederlandse telecomaanbieder RELIEVE Mobile onder haar doelgroep (jongeren van 
8 tot 18) te activeren is er een Facebookcampagne opgezet waarbij gratis 2500 RELIEVE simkaarten 
werden weggegeven. Béyonit was gedurende de merkintroductie volledig verantwoordelijk voor 
alle social-media-uitingen, contentcreatie en webcare.
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