
Om de positie van Ve-Ra-Bo te versterken in de 

toekomst was het absoluut noodzakelijk om 

een duidelijkere afbakening te bekomen van de 

beoogde doelgroep. Vanuit haar organische groei 

kreeg de organisatie een zeer breed uiteenlopend 

spectrum aan aanvragen, waarvoor zij niet steeds 

de best geplaatste partner waren. Een duidelijkere 

positionering in de markt moet de aantrek van het 

juiste klantensegment vergroten en de groei-ambitie 

naar de toekomst faciliteren. Doorheen de tijd en 

dankzij de continue groei bleef de marketing echter 

wat onderbelicht waardoor deze eerder gedateerd 

was. Het merk vertelde al enige tijd niet meer het 

verhaal van de organisatie.

DE UITDAGING

CASE VE-RA-BO 

Ve-Ra-Bo realiseert woondromen sinds 1984. 

Het is een familiale kmo met ongeveer 50 

werknemers die destijds hun start maakte als 

producent van aluminium ramen en deuren. 

Even later verplaatste het bedrijf zijn focus 

naar de plaatsing van veranda’s, en intussen 

groeide Ve-Ra-Bo uit tot een aannemer voor 

totale renovatieprojecten. Intussen staat 

de derde generatie mee aan het roer en 

was de tijd rijp om de focus van Ve-Ra-Bo te 

verscherpen. Het bedrijf mikt op een hoge 

kwaliteit en een maximale ontzorging van haar 

klanten. 

OVER VE-RA-BO



Ons traject met Ve-Ra-Bo begon met een sterke analyse 

van de ambities en de huidige positionering van het 

bedrijf. Daarnaast werd een uitgebreid onderzoek 

gevoerd naar de externe kansen en bedreigingen. Op 

basis van deze gegevens werd het DNA van het bedrijf 

geactualiseerd en op punt gezet. Het uiteindelijke 

resultaat was een volwaardige go-to-market strategie 

die Ve-Ra-Bo moet wapenen in de toekomst. Een 

strategisch actieplan voor meerdere jaren zet de koers 

om de gestelde doelen te bereiken.  

DE OPLOSSING

Strategie

In essentie

 – Go-to-market strategie

 – Herpositonering van het bedrijf

 – Rebranding

 – Website en online marketing

 – Advertising en campagnes

“Het was voor mij een uitdaging 

om met het behoud van de kleur 

bordeaux uit het oude logo, een 

nieuwe frisse huisstijl te creëren. 

Maar het resultaat mag er zeker 

wezen!” 

Tatjana - Designer nmg



Vanuit de go-to-market strategie werd een volledig 

nieuwe merksmaak bepaald. Deze werd daarna 

doorgetrokken naar een rebranding van het bedrijf.  

We begonnen uiteraard met het bepalen van een 

nieuwe merkstijl. Het werd een ideale mix van strak 

en modern minimalisme. Een warme beeldstijl in 

combinatie met een gemoderniseerde tint van de 

bordeauxkleur die het bedrijf in het verleden reeds 

gebruikte. Op deze manier werd de balans gevonden 

tussen voldoende vernieuwing zonder daarbij de 

historie van het bedrijf te vergeten. 

Het doel was immers om een shockeffect te creëren 

binnen de regio: “Oh, het oude Ve-Ra-Bo bestaat niet 

meer!” Dit moet ervoor zorgen dat consumenten de 

hedendaagse ambitie van Ve-Ra-Bo volledig vatten 

zonder dat zij daarbij geremd worden door eventueel 

gedateerde informatie. Een duidelijke focus op het 

upper-middle en high-end segment dus, met als 

centrale claim dat Ve-Ra-Bo dé totaalpartner is voor 

complexere projecten.

Het volledige nieuwe merk werd uiteindelijk gebundeld 

in een uitgebreid en duidelijk gestructureerd 

brandbook. Dit moet ervoor zorgen dat alle actoren die 

later in contact komen met het merk de regels van deze 

huisstijl perfect respecteren. Het is uiterst belangrijk 

dat het merk overal uniform wordt toegepast.

Rebranding

 – Logo

 – Huisstijl & identiteit

 – Brandbook



Merk met inhoud

 – Baseline

 – Copywriting

 – Fotoshoot

 – Magazine

 – Inbound marketing tools

 – Content marketing

De volledige inhoudelijke boodschap van Ve-Ra-

Bo werd bepaald. Zowel de copywriting voor alle 

marketingtools (website, brochure, offerte) als de 

fotoshoot moeten een zeer eenduidig verhaal vertellen 

aan de consument. Er werd daarom zowel geïnvesteerd 

in een fotoreportage om de beleving binnen het bedrijf 

te capteren als in regelmatige fotoreportages om de 

mooiste realisaties in beeld te brengen. Deze worden 

steeds minutieus gepland om een maximale verbinding 

met de doelen te bereiken. Nmg zorgt altijd voor een 

fotobriefing die de stijl bepaalt, levert de huisfotograaf 



en de fotomodellen aan, en zorgt voor een vlekkeloze 

coördinatie op de dag zelf. De kern van de boodschap? 

Een eerlijke en geloofwaardige communicatie 

neerzetten.

Naast het logo werd een nieuwe baseline bedacht voor 

het merk. “Wij creëren voor het leven”, vat perfect de 

waardenpropositie van Ve-Ra-Bo samen. Op diverse 

punten binnen de communicatie wordt de baseline 

vandaag uitgespeeld om deze claim maximaal te laten 

leven. Niet enkel tussen organisatie en klant, maar ook 

tussen de medewerkers onderling.

Ve-Ra-Bo mikt op maximale beleving. Het hoeft dus 

niet te verrassen dat een groot deel van de uitgerolde 

marketingstrategie zich toespitst op het verspreiden 

van meerwaarde en het creëren van beleving. Daarom 

werd sterk ingezet op content marketing en inbound 

marketingtechnieken. De hele customer journey 

(weg die de klant aflegt van behoefte tot ambassadeur) 

wordt ondersteund door het marketingverhaal. 



Een van de ontwikkelde instrumenten was 

een alternatieve approach voor de klassieke 

bedrijfsbrochure. Ve-Ra-Bo pakt vandaag uit met 

een eigen magazine dat jaarlijks vernieuwd wordt. 

Bezoek je de showroom? Dan krijg je dit magazine 

mee naar huis waardoor je een bredere inkijk in het 

bedrijf en haar werking krijgt. Daarnaast inspireert het 

magazine met knappe fotografie en nieuwe trends. 

Zowat 70% van de inhoud in het magazine is niet louter 

commercieel, maar handelt vanuit het versterken van 

de expertpositie van Ve-Ra-Bo.

Ook de commerciële tools die Ve-Ra-Bo gebruikt 

doorheen het verkoopstraject zijn volledig 

geoptimaliseerd. Zo krijgen mensen die een afspraak 

plannen in de showroom bijvoorbeeld een handige 

checklist doorgestuurd die hen helpt het gesprek voor 

te bereiden. Ook de offertes zijn getransformeerd van 

een praktisch prijsbestek naar een klassevol dossier.  

De inhoud en structuur werden daarvoor onder 

handen genomen, en uiteraard werd ook de nodige 

aandacht besteed aan de verpakking. Zo werden 

offertemapjes volledig op maat uitgewerkt.



Ik wil jullie ganse team 

bedanken voor het mooie 

resultaat!  Onze nieuwe stijl 

en website zien er top uit. We 

kregen direct merkbaar meer 

aanvragen. Bedankt  van het 

ganse Ve-Ra-Bo team!

Johan - Zaakvoerder Ve-Ra-Bo 



Ve-Ra-Bo zet binnen zijn strategie sterk in op het 

digitale. De kern van deze digitale strategie is 

natuurlijk een uitgebreide informatieve website die 

een maximale sfeerbeleving neerzet. De homepage is 

een op maat gebouwde one-pager die we koppelen 

aan een CMS-systeem om de website te voorzien van 

praktische informatie en blogartikelen. Bovendien 

beschikt de site over een uitgebreide showcasemodule 

waar Ve-Ra-Bo kan uitpakken met eerder gerealiseerde 

projecten. Dat de nieuwe website gesmaakt wordt door 

het publiek blijkt duidelijk uit de resultaten. Zo steeg de 

gemiddelde bezoekduur met 87%.

Vanaf de lancering wordt constant ingezet op usability 

en conversie-optimalisatie. Vanuit verschillende 

gespecialiseerde tools wordt data omgevormd naar 

concrete inzichten. Op die manier worden de zwakste 

schakels binnen de website steeds blootgelegd en 

weggewerkt. Naast gebruiksvriendelijkheid wordt via 

deze analyses de instroom van waardevolle gebruikers 

in kaart gebracht. Op die manier wordt dan later de 

advertentiestrategie bijgestuurd in functie van de best 

converterende campagnes.

De website werd sterk geoptimaliseerd voor 

vindbaarheid in zoekmachines. Daarvoor werd 

een uitgebreid trefwoordenonderzoek gepleegd en 

werd de inhoud volledig afgestemd op de meest 

waardevolle zoektermen. Steeds in lijn met de buyer 

persona die voor het merk bepaald werden. Op 

basis van dit onderzoek wordt de website regelmatig 

gevoed met nieuwe inhoud (SEO-writing) om zo de 

organische vindbaarheid te versterken. Ook aan de 

technische kant maakt de website gebruik van alle 

moderne optimalisatietechnieken zoals een optimale 

gebruikservaring op alle devices (responsive), snelle 

laadtijden en een geoptimaliseerde broncode. Dankzij 

deze inspanningen steeg de trafiek uit Google met 

162%. Waar de website voor lancering slechts 200 

vertoningen per dag behaalde, zijn dit er vandaag 

circa 600. Onder andere voor de hoofdactiviteit 

Online marketing

 – Website

 – Evaluatie & rapportage

 – Zoekmachine optimalisatie

 – Google Ads

 – Sociale media



Ook sociale media, voornamelijk Facebook, speelt 

een cruciale rol binnen de digitale strategie van Ve-

Ra-Bo. Vanuit de go-to-market strategie werd in de 

eerste plaats een uitgebreide analyse gevoerd naar 

de toepasbaarheid binnen de sociale media kanalen. 

Daaruit werd beslist om in te zetten op Facebook. 

Er werd een concrete advertentiestrategie bepaald. 

Daarnaast werd een contentplan uitgewerkt op basis 

van een jaarkalender. Deze biedt een houvast voor de 

creatieve uitwerking ervan. Onze content marketeers 

gingen aan de slag met het uitwerken van de inhoud, 

het uitbouwen van de community en het verhogen van 

het algemene engagement binnen de pagina.

Na slechts zes maanden groeide het aandeel van 

trafiek binnen de website vanuit sociale media van 

1,47% naar 11,23%. Er wordt vooral ingezet op gerichte 

campagnes die waardevolle bezoekers leiden tot de 

website om zo een eerste afspraak vast te leggen. 

De doelconversieratio vanuit sociale media bedraagt 

39,45%.

“totaalrenovatie”, “woonveranda” of zelfs “veranda” 

behaalt de website zes maanden na lancering al een 

top-10 positie in Google.

Aanvullend op de organische vindbaarheid van de 

website wordt eveneens ingezet op Google Ads. De 

campagne wordt constant gemonitord en gestuurd 

in functie van de algemene vindbaarheid. Het heeft 

immers geen zin om een Google Ads-campagne op te 

zetten voor een zoekwoord waar de website organisch 

reeds in de top-3 verschijnt.



Een merk uitrollen is natuurlijk geen one-shot opdracht. 

Ook in de toekomst blijven we Ve-Ra-Bo continu 

bijstaan in de verdere ontwikkeling van hun 

marketingstrategie. Daarbij treden we niet enkel op  

als adviseur en raadgever, maar nemen we  

op alle vlakken de volledige productie in handen.  

We beschouwen onszelf als het externe marketing-

departement van Ve-Ra-Bo. Een verlengstuk van hun 

organisatie dat meedenkt, maar ook zaken in vraag 

durft te stellen. Iemand die knopen doorhakt en mee 

waakt over de resultaten.

Doorheen de tijd bedenken we campagnes en acties  

en onderhandelen we met media om een optimale 

inkoop van advertenties te garanderen. We evalueren  

de resultaten en voeren regelmatig strategisch overleg 

met het team van Ve-Ra-Bo om koers bij te stellen  

waar nodig.

Onze rol in de toekomst?

 – Campagnes en acties

 – Mediaplanning

 – Strategisch advies

 – Bewaken van de strategie

 – Totale uitvoering




