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Hoe nieuwe media het succes 

in de nieuwe realiteit van 

vastgoed kunnen vergroten

Jeroen Wilhelm, marketing manager funda in business

Santpoort, 12 april 2011

25.000 objecten

250.000 bezoekers per maand

4,3 miljoen pageviews per maand

Het gaat niet over…
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En ook niet…

Wat is social media?

Internet 2.0

Interactie

User generated content

Mensen
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Awareness

Preference

Transaction

Experience

Reputation

Wat is de positie van social media?

Awareness

Preference

Transaction

Experience

Reputation

2000: experience*

* 1998: J. Gilmore, The experience economy
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Awareness

Preference

Transaction

Experience

Reputation

2010: reputatie

Awareness

Preference

Transaction

Experience

Reputation

Social media versus reclame
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2 soorten social media

1. Social media

Peer to peer

Ongecensureerd

Hyper interactief

Fun

Fun

Fun

2. Corporate social media

Business to stakeholders

Gecontroleerd

Interactief

Service

Onderzoek

Informatievoorziening
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Wat is linkedin?

24-7 netwerken (B-to-B)

Basis is profielpagina

Link met anderen (en vice versa)

Groepen

Discussieforum
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Wat is twitter?

Het ‘nieuwe’ SMS-en

Maximaal 140 karakters

Volgen en gevolgd worden

Snel
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Wat is facebook?

Een ‘soort’ Hyves

Primair peer to peer

Video’s, foto’s en linkjes

Serious fun
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Social media are here to stay

De realiteit is dat

…steeds meer van uw huidige klanten gebruik maken van 

social media.

…steeds meer van uw huidige prospects gebruik maken van 

social media.

…al uw toekomstige klanten gebruik zullen maken van 

social media!
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Een voorbeeld

Makelaar in commercieel vastgoed met als specialisatie, kantoren in 
Amsterdam Noord en de regio daarboven.

Directeur heeft +300 Linkedin Contacten. Hij volgt zelf 50 mensen via 
twitter maar wordt gevold door 500 mensen.

Hij maakt een groep aan op Linkedin met de naam van zijn bedrijf. Hij 
start een discussie in zijn groep waarin hij zijn visie over de leegstand 
in dit gebied geeft.

Vervolgens twittert hij de kern van zijn stelling met link naar de 
discussie.

Gevolg….

Zijn 300 contacten krijgen in hun (wekelijkse overzicht) de discussie 

te zien. Een aantal zal reageren.  

De contacten van de mensen die reageren zien de discussie ook 

weer voorbij komen.

Vervolgens twittert hij de kern van zijn stelling met link naar de 

discussie. De 500 mensen zien zijn tweet voorbij komen. Een deel 

daarvan zal het doorzettten (retweeten).

Resultaat…

Een voorbeeld
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Mogelijk zien duizenden mensen zijn (bedrijfs)naam.

De geïnteresseerden lezen zijn stuk aandachtig.

Hij bouwt een reputatie op.

Hij wordt beter gevonden door Google!

Een voorbeeld

Zorg voor een goede basispresentatie

Stapje voor stapje

Geniet, maar twitter met mate

Maak iemand verantwoordelijk, maak beleid

Geen reclame

Maar vooral…

Tips
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Doe het alleen als je er in gelooft

Dank voor uw aandacht

jeroen@funda.nl

@jwilhelm
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En vergeet niet…

Vrijdagmiddag 20 mei

Olympisch stadion Amsterdam

De fundarun: het meest uitdagende netwerkevent in de vastgoedsector 

Kijk op www.fundarun.nl


