
Word partner van 
Click To Tree

Wat is Click To Tree?
Er worden grote bedragen uitgegeven aan Google advertenties. Waarvan een 
deel op eigen bedrijfs- of merknaam ads om zo concurrenten af te weren. 

Wat als we een 2e SEA-kanaal kunnen opzetten om bezoekers en leads aan te 
trekken, je branding te verhogen én die het je concurrenten moeilijker maakt?

Klinkt goed? 
Wel, met Click To Tree doen we dit!



  Dubbel voordeel!

Branded Search Ads

Wanneer iemand jouw merknaam of bedrijf 
(bv. OMcollective) opzoekt via Google, kan je 
daarop adverteren en op de eerste plaats 
verschijnen. 

Net daaronder verschijnen jouw concurrenten 
(wanneer die er ook op adverteren).

Hoe gaat Click To Tree te werk?

We creëren een extra advertentiecampagne, 
parallel met je bestaande campagne. Deze 
verschijnt onder jouw originele advertentie en 
neemt zo ook de plaats van je concurrenten in.
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Hoe gaat het in zijn werk?

We analyseren de huidige kost per klik (CPC) op je Branded search ads.
  

Bijvoorbeeld € 0,40

We starten je tweede ads kanaal van Click To Tree op,
 aan een zo laag mogelijke klikprijs.

Bijvoorbeeld € 0,15

Met de gecumuleerde verschillen in klikprijs plant Click To Tree, 
in samenwerking met Go Forest, alle bomen en bossen aan. 

Bijvoorbeeld 200 kliks x € 0,25 marge = € 50

Elke maand betaal je jouw merknaam kliks via Click To Tree 
aan jouw normale kost per klik (CPC).
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Look and feel

Voor de landingspagina nemen we een 
kopie/foto van jullie homepage. Met daarop 
enkel een kleine pop-up die uitlegt dat jullie de 
natuur een handje helpen. 

Het volledige scherm is echter één grote button 
die naar jullie homepage leidt. Zo ‘klikt de 
bezoeker de pop-up weg’ en komt deze meteen 
op jullie site. Enkel  een in tekst link geeft meer 
info over Click To Tree. 

Ga door naar onze website en 
draag bij aan het milieu!

Bij OMc dragen we zorg voor het milieu. We zijn continu op zoek 
naar manieren om de onze werking binnen de ramen en deuren sector 
ecologischer en duurzamer te maken. 

Je kan ook zelf meedoen door te klikken op elke advertentie in Google met de 
Click To Tree-vermelding, zoals je net al deed voor deze OMc-advertentie. 
Een klik kost jou niets, er worden wel meer bomen door geplant.

Meer weten over click to tree?

Ga verder naar de OMc-website
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Look and feel - alternatief

Er wordt een  landingspagina gebouwd in jullie 
huisstijl. 

Ook hier weer is heel de pagina één grote 
doorklikknop naar jullie echte homepage. 
Met uitzondering van één in tekst link die meer 
info over Click To Tree geeft. 



Partneren met  Click To Tree?

Click To Tree is een derde bezoeker en lead stroom
 uit de zoekmachines (naast je eigen SEO en SEA), 

waarmee je ook je concurrenten wegduwt.

Ecologie en duurzaamheid zijn goed 
voor je merk, bedrijf én de planeet!

Click To Tree helpt bij de Europees verplichte ESG doelstellingen.

Een waardevolle backlink vanuit www.clicktotree.com. 
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een initiatief van in samenwerking met

04We nemen jouw merk of bedrijf mee in communicatie.

http://www.clicktotree.com


De bomen worden geplant via                         (www.goforest.be). 

Alle bomen komen met de nodige certificaten en kan je volgen via satelliet 
(https://explorer.land/p/organization/goforest/)  

Er wordt geplant in België, Ierland, Armenië, Italië, Portugal, Spanje, Frankrijk, UK, Romenië, Tsjechië, Peru, 
Argentinië, Madagascar, Brazilië, Congo (https://goforest.be/our-projects/)

Wie, wat, waar? 

een initiatief van in samenwerking met

http://www.goforest.be
https://explorer.land/p/organization/goforest/
https://goforest.be/our-projects/
https://explorer.land/p/organization/goforest/


Quanto costa?

Geen extra SEA-budget. Er zal nu enkel een stukje aan Click 
To Tree worden betaald ipv alles rechtstreeks aan Google. 

350 euro eenmalige setup.
Opzetten campagnes en aanmaken  landingspagina

50 euro management per maand. 
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Easy-peasy,
Forest-breasy!

in samenwerking meteen initiatief van


