
MEDIA
 Drie gratis online mini- 

 themagidsen

 Retargeting campagne Google

 Dislay-netwerk, onder 

andere posities op NOS.nl, 

telegraaf.nl, nu.nl

 Facebookcampagne gericht 

op Netflix-, Windows 10- en 

Mini-pc-gebruikersprofielen

 Nieuwsbrieven en banners 

in Computer!Totaal, PCM en 

Computer Idee

 Direct mail naar de leads voor 

crowdfundingscampagne

Nathalie van Wijkvliet, Marketing Director Ockel Computers: “Mede dankzij 

de campagne van Reshift hebben we een vliegende start kunnen maken met onze crowd-

funding. We hebben ons merk, ons product en onze campagne op een kwali tatieve 

manier bij een voor ons zeer belangrijke doelgroep onder de aandacht kunnen brengen. 

Ockel Computers is meer dan tevreden met het eindresultaat!”

DOELSTELLING
Ockel Computers wilde een succesvolle crowdfundingscampagne inzetten voor de productie 

van de Ockel Sirius A – een nieuwe Windows10-computer op zakformaat. Hiervoor wilde zij 

2.500 leads verzamelen en het streefbedrag van 100.000 euro ophalen.

HOE?
Er zijn drie target audiences gedefinieerd:

 Netflix-lovers

 Windows 10-gebruikers

 Mini-pc-gebruikers

Voor elke target audience is toegespitste content gemaakt, gratis mini-gidsen met 

de  thema’s Netflix, Windows10 en mini-pc. Elke doelgroep is afzonderlijk getarget 

op zijn interesse en online benaderd om de mini-gids te downloaden in ruil voor een 

e-mailadres. Via een retargeting campagne op het Google Display-netwerk (w.o. NOS.

nl,  telegraaf.nl en NU.nl), én een Facebook-advertentiecampagne werd de doelgroep 

geattendeerd op de gidsen.

RESULTAAT
Maar liefst 7.000 leads hebben de gidsen aangevraagd, doordat zij geënthousiasmeerd 

werden via Facebook, display-netwerk, nieuwsbrieven en banners. Met name de Facebook 

retargeting deed het goed. Het feit dat we onze eigen bezoekers gericht gevolgd hebben op 

Facebook met een relevante uiting heeft gezorgd voor een hoge conversie. De doelstelling 

was 2.500 leads en 100.000 euro. Binnen twee weken tijd kon Ockel Computers rekenen op 

7.000 leads en binnen 24 uur was 100 procent van het streefbedrag behaald.

RESULTAAT
 Binnen twee weken tijd 

7.000 leads

 Binnen 24 uur het 

streefbedrag van 

100.000 bereikt

 Binnen drie weken 

 306% van het streef-

bedrag bereikt

Leads genereren voor een crowdfundingsactie 
voor de Ockel Sirius A

DOEL MIDDELEN RESULTAAT
 100.000 euro realiseren via 

crowdfunding

 Doelgroep enthousiast maken 

voor de Ockel

 Minimaal 2.500 leads werven 

die interesse tonen in de Ockel

 Online thema mini-gidsen

 Retargeting campagne Google

 Display-netwerk, onder andere posities op 

NOS.nl, telegraaf, nu.nl

 Facebookcampange gericht op Netflix-, 

Windows 10- en ZZP-gebruikersprofielen

 Nieuwsbrieven, banners in Computer! Totaal, 

PCM en Computer Idee

 Dm naar de leads voor crowdfundingscampagne

 Binnen 24 uur het streefbedrag 

van 100.000 bereikt

 Binnen twee weken tijd 7.000 

leads, met interesse in de Ockel

BINNEN VIER WEKEN TIJD



Kim

023-5430058 

kvanarendonk@reshift.nl

Raymond 

023-5430048

rullers@reshift.nl 

Marcel

023-5430057 

marcel@zoom.nl

Banner op 

www.nos.nl.

Banner in nieuwsbrief 

Computer!Totaal.

Facebook-campagne gericht op Netflix, Windows 

10 en ZZP-gebruikers profielen.

Landingspage online mini-themagids.

MOBIELE 
TOETSENBORDEN 
Welk type toetsenbord past bij jou?

WORKSHOP KODI 
De snelste en beste oplossing voor  
een mediacenter 

N
ETFLIX

 Q
U

ICKSTART

STREAMING TOOLS: DE SLIMSTE (GRATIS) OPLOSSINGEN 

 
  Ockel Sirius A 

Ontmoet ’s werelds meest 
revolutionaire mini-pc

4 
GRATIS 

WORKSHOPS

MINI-PC
QUICKSTART

Speel al je films en  
muziek flexibel af

BOUW JE EIGEN 
MEDIA-PC

POWERED BY

BEKIJK HET 
VOLLEDIGE AANBOD 
Kijk films die Netflix wél heeft,  
maar jou niet laat zien

DE BESTE TWEAKS 
Haal meer uit Netflix met deze  
verborgen trucs

N
ETFLIX

 Q
U

ICKSTART

SWITCH SNEL TUSSEN VERSCHILLENDE  
AANBIEDERS:  KRIJG NET EVEN MEER

 
  Ockel Sirius A 

Ontmoet ’s werelds meest 
revolutionaire mini-pc

NETFLIX
5 

GRATIS 
WORKSHOPS

QUICKSTART POWERED BY

Zo optimaliseer je  
videostreams

PERFECT BEELD 
& GELUID!

STOP DE MICROSOFT-
SPYWARE 
Windows 10 helemaal voor jezelf!

LINUX NAAST 
WINDOWS 10 
Ideaal voor mini-pc’s

N
ETFLIX

 Q
U

ICKSTART

MAXIMALE CONTROLE: ZO ZET  
WINDOWS 10 NAAR JE HAND

 
  Ockel Sirius A 

Ontmoet ’s werelds meest 
revolutionaire mini-pc

WINDOWS 10

6 
GRATIS 

WORKSHOPS

QUICKSTART POWERED BY

Méér functionaliteit  
& veel veiliger

UPDATE 
WINDOWS!

Gratis online mini-themagidsen. Direct mail

Ben je geïnteresseerd in de uitgebreide content-mogelijkheden voor jouw product of merk? Neem contact op met: 


