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VAN DE NOORPOOL NAAR HARTJE 
AMSTERDAM
CaseMarketing helpt bedrijven bovenaan in 
Google te komen, waardoor ze veel meer bezoe-
kers op hun website krijgen. Suzan “Een winkel 
op de Noordpool kan nog zo mooi zijn maar je 
kunt weinig klandizie verwachten. Wat wij doen 
is een bedrijf de exposure geven die je in de 
Kalverstraat in Amsterdam hebt. Maar dan on-
line.” En dat alles aangestuurd vanuit Boven-
Leeuwen, waar CaseMarketing gevestigd is. “Be-
drijven kunnen gigantisch gaan groeien als ze 
eenmaal goed vindbaar worden in Google met 
de juiste zoekwoorden. Soms moeten we onze 
werkzaamheden zelfs afschalen omdat klanten 
de toestroom niet meer aankunnen.”

GOOGLE (ADS) UITBESTEDEN OF 
ZELF LEREN
Sinds 2015 heeft CaseMarketing volledige focus 
op zoekmachine marketing. Klanten kunnen 
terecht voor het uitbesteden van hun Google 
Ads campagnes waarbij er wordt geadverteerd 
in Google met de belangrijkste zoekwoorden. 
Suzan: ”D.m.v. adverteren verdienen wij geld 
voor onze klanten, waarbij we onze eigen uren 
letterlijk terugverdienen”. Sommige mensen 
willen het zelf leren. Ook dat is mogelijk. Re-
gelmatig organiseert CaseMarketing cursussen 
over dit onderwerp. 

PERSOONLIJK EN BETROKKEN

Sinds 2020 is Evi werkzaam bij CaseMarketing, 
als eerste en tevens ook enige medewerkster. 
Suzan: “Ik kies er bewust voor om klein te blij-
ven, want ik zie het te vaak misgaan als mar-
ketingbureaus groter worden. Klanten worden 
een nummertje en de dienstverlening wordt 
er zeker niet altijd beter op. We krijgen regel-
matig klanten die van grote marketingbureaus 
afkomen en zwaar teleurgesteld zijn over de 
kwaliteit van de diensten. Deskundigheid, pro-
actief meedenken, hoge betrokkenheid en per-
soonlijke benadering zijn onze kernwaarden. 
Deze wil ik niet verliezen. Ik vind het belangrijk 
om al mijn klanten persoonlijk te kennen en ze 
regelmatig te spreken.”

CASEMARKETING LAAT BEDRIJVEN 
GROEIEN IN GOOGLE
Stel je voor, jouw bedrijf heeft een geweldige dienst of prachtig product. Daar 
hoort natuurlijk ook een website bij. Maar wat als niemand deze website kan 
vinden in Google? Dan is alle moeite voor niets geweest en loop je veel poten-
tiële klanten  - en daarmee omzet - mis. Een vergelijking die Suzan van Heck 
(Google expert en eigenaresse CaseMarketing) vaak maakt: je hebt een prach-
tige winkel alleen hij staat op de Noordpool. 

KLANTEN UIT NEDERLAND EN BELGIË
Dit jaar bestaat CaseMarketing 10 jaar. Cursis-
ten komen van heinde en verre naar Boven-
Leeuwen om een cursus te volgen van Suzan, 
of om door haar gecoacht te worden. “Vaak 
hebben ze niet eerder van Boven-Leeuwen 
gehoord, dus op deze manier bezorg ik ze ook 
nog een leuk uitstapje naar het Land van Maas 
en Waal. Eigenlijk ben ik gewoon iemand die 
van haar passie haar beroep heeft gemaakt. Ik 
vind het leuk om bedrijven te helpen groeien. 
Neem zeker eens contact op als je interesse 
hebt.”

WIST JE DAT..

De volgende cursussen eraan komen en 
dat je je nog kunt aanmelden:
•  Woensdag 5 april (1-dag) 
 Google Ads voor beginners

• Woensdag 19 april (1-dag)    
 SEO cursus

CaseMarketing
Molenstraat 31a
6657 BT Boven-Leeuwen
Casemarketing.nl 

“Ik vind het belangrijk om 
al mijn klanten persoonlijk 

te kennen”

Suzan van Heck
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