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Door een goede social media campagne op te zetten voor jouw 
woning zorgen wij ervoor dat de woning zichtbaar is voor de juiste 
doelgroep. Door nauwkeurig te zoeken, filteren en te optimaliseren 
zorgen wij voor extra aandacht en meer kwalitatieve weergaven van 
jouw woning. Want hoe meer mensen jouw woning voorbij zien 
komen, hoe groter de kans dat deze snel verkocht wordt.







Steeds meer Nederlanders zijn actief op social media, het is niet meer 
weg te denken uit onze samenleving. Waar eerder mond tot 
mondreclame genoeg was voor het vinden van een koper, wordt nu 
vaker social media ingezet om een woning onder de aandacht te 
brengen. Uit actueel onderzoek in 2021 blijkt dat alleen in Nederland al 
13,7 miljoen mensen actief zijn op één of meerdere social media 
kanalen. Facebook heeft meer dan 10 miljoen Nederlandse gebruikers 
en Instagram volgt met ongeveer 6 miljoen gebruikers in Nederland. 
LinkedIn wordt dit jaar voor het eerst door meer dan 5 miljoen 
Nederlanders gebruikt. 



01 Bereik actief en latent woningzoekenden 

02 Plaatsing in het social media netwerk 

van Real Eztate (ongeveer 10.000 bereik)

03 Getarget op uw specifieke doelgroep
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Real Eztate

04 Een enorme boost voor uw bereik

05 Achteraf een rapportage wat de 

campagne heeft bereikt

Social Media Campagne

Real Eztate gebruikt de kracht van Artificial Intelligence 
(AI) om woningzoekenden te vinden die je anders 
moeilijk bereikt. Met de details van het vastgoedobject 
wordt automatisch een online campagne 
samengesteld die meer woningzoekenden bereikt. Via 
Social Media, Google en blogs. Door slim te adverteren 
bereiken we voor ieder vastgoedobject de perfecte 
doelgroep. 
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AI Driven 

Real Eztate

Technology

Automated A/B testing
Onze Al-technologie test continu duizenden 
subtiele variaties om de perfecte samenstelling 
te vinden van jouw campagne.

Location Based Mobile Targeting
Bereik huizenzoekers op basis van locatie. Toon 
een relevant huizenaanbod op basis van de 
locatie waar diegene zich bevindt.

Autoschedule
AutoSchedule technologie plaatst de advertentie 
op het perfecte moment. AutoSchedule zorgt 
ervoor dat jouw campagne maximale impact 
bereikt.

Intelligent Ad Copy
Ons algoritme analyseert het bericht over 
woning en stelt automatisch de best 
presenteerde advertentieteksten op.

Predictive Real Eztate Analytics
Door analyse van onze big data kunnen we 
vooraf resultaten voorspellen. Zoals de grootte 
van uw doelgroep en het aantal mensen die wij 
gaan bereiken.

Perfectimage
Real Eztate test automatisch alle afbeeldingen 
om de perfecte afbeelding te vinden die past bij 
jouw campagne.

Smart Targetting
Onze Al-technologie bereikt de ideale 
huizenzoeker waar hij/zij zich ook bevindt. Dit 
kan via hun telefoon, laptop of social media 
kanalen.
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01
Vastgoedobject als campagne 

op Facebook en Instagram 

02
Plaatsing in het social media netwerk 

van Real Eztate

03 Rapportages
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Plaatsing in het social media netwerk 

van Real Eztate
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Plaatsing in het social media netwerk 

van Real Eztate

03 Rapportages

04 40% meer bereik door extra 
advertentiebudget

 Het is mogelijk om deze pakketten uit te breiden met LinkedIn, contact ons voor de mogelijkheden.

03 Rapportages

04 40% meer bereik door extra 
advertentiebudget
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Bereik

Impressies

Clicks

3.000 - 8.000

4.000 - 14.000

tussen de 200 - 600

Facebook + Instagram

verwachte resultaten

Kosten: €125,- inclusief BTW Kosten: €215,- inclusief BTW Kosten: €305,- inclusief BTW 

Bereik

Impressies

Clicks

5.000 - 10.000

9.000 - 22.000

tussen de 300 - 800

Facebook + Instagram

verwachte resultaten

05
Referrals: we benaderen ook 

het netwerk van voorgaande kopers

Bereik

Impressies

Clicks

7.000 - 12.000

15.000 - 30.000

tussen de 500 - 1.000

Facebook + Instagram

verwachte resultaten


