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Bij COWIRE maken ze opti-
maal gebruik van de enorme 
mogelijkheden van online 
marketing om maximale 
online impact voor hun 
klanten te realiseren: meer 
leads, meer klanten, meer 
verkopen, meer omzet ...

"Dat doen we onder meer 
door de vindbaarheid en zicht-
baarheid te verhogen door 
bijvoorbeeld een werkbaar 
online marketingplan op te 
stellen, een conversiegerichte 
website of -shop te bouwen, 
resultaatgerichte campag-
nes in Google, Facebook, 
LinkedIn ... op te zetten." Dat 
realiseert COWIRE voor allerlei 
klanten, van starters tot grote 
kleppers als Renault Trucks. 

De juiste content voor de 
juiste persoon op het juiste 
kanaal en het juiste moment. 
COWIRE stippelt een mar-
ketingaanpak uit met oog 
op maximale impact. Dat 
gebeurt op vlak van strategie, 

webdesign, online marketing 
en contentcreatie. Ook oplei-
dingen rond bijvoorbeeld 
SEO, Google Ads en GDPR, 
behoren tot het aanbod.

“We werken klantgedreven: 
mét de klant in plaats van voor 
de klant. COWIRE werkt met 
een dreamteam van negen 
experten. Dus één partner, één 
aanspreekpunt en een heel 
team dat voor de klant werkt. 
We zetten in op conversie en 
meten wat wel of niet werkt. 
Maandelijks rapporteren we in 
klare taal aan onze klanten.”

Impact creëren

De gerealiseerde projecten 
van COWIRE spreken voor 
zich. Eén van de klanten kreeg 
bijvoorbeeld amper tot geen 
inschrijvingen voor zijn oplei-
dingen. COWIRE, tevens offi-
cieel erkend Google-partner, 
zorgde voor een zoekma-
chine-optimalisatie (SEO) 
in combinatie met Google 
Ads. Het resultaat? Na een 
maand kwamen er dagelijks 
zes inschrijvingen binnen. Op 
een gegeven moment vroeg 
de klant zelfs om de campag-
nes stop te zetten omdat hij 
de 18 inschrijvingen per dag 
niet meer kon bolwerken.

“Hetzelfde verhaal gaat op voor 
een andere klant voor wie we 
in november vorig jaar online 
campagnes hebben opgezet 
met de bedoeling om meer 
offerteaanvragen te genereren. 
In dat opzet zijn we grandi-
oos geslaagd, want in februari 
belde diezelfde klant ons op 
om de campagne te pauzeren. 
Ze konden de tsunami aan 
aanvragen niet meer bolwer-
ken, zelfs niet met twee nieuw 
aangeworven salespersonen. ”

En iets wat al helemaal tot 
de verbeelding spreekt: 
een project waarbij Google 
Ads-campagnes op twee 
jaar tijd een omzet van 
600.000 euro hebben gecre-
eerd voor een klant.

Menselijk ondernemen

COWIRE zag in mei 2021 het 
levenslicht, maar staat duide-
lijk al stevig op zijn benen. Er 
gaan dan ook jaren expertise 
en een uitgekiend business-
plan aan vooraf. Initieel startte 
het verhaal met Creavolta, 
gespecialiseerd in het creë-
ren van websites, webshops 
en bijhorende campagnes.

“Door de enorme toevloed van 
opdrachten begreep ik echter 
snel dat een website of -shop 
geen doel op zich is voor een 
kmo, maar een middel om 
dat doel te bereiken. Kmo’s 
willen meer klanten, meer 
leads, meer omzet en daar-
voor is het totaalplaatje én de 
juiste expertise nodig. Daar is 
COWIRE uit voortgekomen.”

COWIRE belichaamt alles 
waar Volkaerts als onderne-
mer in gelooft: klantgedreven-
heid, een focus op resultaat en 
communiceren in mensen-
taal. Toch scheelde het niet 
veel of er had van COWIRE 
geen sprake geweest. Naast 
een businessplan rond online 
marketing had hij – als gedi-
plomeerd sommelier – ook 

een businessplan uitgeschre-
ven om iets in de wijnsector 
op te starten. Zijn twee grote 
passies. Uiteindelijk viel de 
keuze op online marketing.

“De kracht van een goede 
ondernemer ligt in het beleven 
van plezier in alles wat hij of 
zij onderneemt. Dat gaat trou-
wens verder dan de beroeps-
activiteiten: ik volg ook veel 
trajecten rond het ontwik-
kelen van de juiste mindset. 
Persoonlijke groei is de sleutel 
om je bedrijf te laten groeien. 
De ambitie is dat COWIRE 
een begrip wordt. Dat ik mijn 
plezier kan overbrengen naar 
collega’s en klanten. En dat 
mijn rol binnen het bedrijf zich 
vooral op het gebied van sales 
en klantenrelaties zal afspelen. 
En dan bestaat de kans dat ik 
opnieuw mijn wijnplannen 
bovenhaal”, besluit Volkaerts 
met een glimlach.  �������������

MEER ONLINE RESULTAAT 
IN MENSENTAAL

Online aanwezig zijn is één ding. Online opvallen 
en vindbaar zijn, gaat nog een stap verder. 

COWIRE gaat zelfs voor de overtreffende 
trap: online conversie creëren. Het creatieve 

bureau stelt zich op als duurzame partner 
van ondernemers en kmo’s, en adviseert, 

begeleidt en helpt hen met totaaloplossingen 
inzake online marketing. “Met Cowire zorgen 

wij niet alleen voor meer online resultaat 
maar ontzorgen wij ondernemers volledig 

online”, vertelt zaakvoerder Geert Volkaerts. 
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