
Kansen blijven vaak liggen omdat klanten direct 
de website verlaten. Bij landingspagina’s van 
reclamecampagnes kan dit bouncepercentage 
zelfs bij 90 procent liggen. Dat betekent 
dat aanbieders meer dan de helft van hun 
potentiële klanten aan de concurrentie 
verliezen.

Hoe kun je dit potentieel alsnog als klant 
winnen? 

Bounce Experts heeft hier de oplossing voor!

Bounce Experts biedt je website een tweede 
kans: ofwel de potentiële klant verlaat niet 
gelijk je website, maar komt op een alternatieve 
versie van je website. 

Dit betekent dat, wanneer de klant de eerste 
keer niet vindt wat hij zoekt, hij op de  tweede 
pagina wel het relevante antwoord op zijn vraag 
krijgt. 

55% van de websitegebruikers verlaat 
de website omdat de website niet binnen 
drie seconden is geladen. 76% van de 
overige website-verlaters vindt de website 
onoverzichtelijk of moeilijk in gebruik. Ook op 
technisch gebied verandert er veel en worden 
steeds mee eisen gesteld. 

Bounce Experts ondersteunt je om je klanten op 
je website te houden. 

Een goede tweede kans laat de klant zien wat hij 
zoekt. Stel dat dit niet mogelijk is dan kan een 
nadere uitleg volgen over waar of hoe hij zijn 
informatie kan vinden.

Meer dan 50 procent van alle bezoekers van webwinkels verlaat de website direct. 

https://www.bounce-experts.nl/


Waarom zou je kiezen voor Bounce Experts?

1. Wij zorgen ervoor dat je minder bouncers, 
oftewel website-verlaters hebt;

2. Wij verhogen de effectiviteit van je  
marketing- en reclamebudget;

3. Wij maken je branding succesvoller;

4. Wij zorgen dat je SEO wordt 
geoptimaliseerd;

5. Wij verhogen je conversieratio;

6. Wij zorgen ervoor dat bezoekers meer 
tevreden zijn;

7. Onze oplossing leidt tot een hogere ranking 
door Google

Met onderstaande link kun je een demo van 
Bounce Experts bekijken.
Klik vervolgens op de website met “Mit 
BounceManagement en klik daarna op de 
terugknop in je browser. In plaats van weer 
terug te keren op de website van Google, 
Krijg je een website met een tweede kans 
te zien. Hierdoor kun je de klant doelgericht 
aanspreken. Klik je nogmaals op de terugknop, 
dan kom je weer bij Google uit. Dit is nu het 
wonder van professioneel bounce management!
Het functioneert ook op alle mobiele apparaten. 

Wij van Bounce Experts hopen je interesse te 
hebben gewekt en willen je website graag In de 
toekomst succesvoller maken door middel van 
bounce management. 

Met onderstaande link kun je een demo 
bekijken. Klik op de link:

https://demo.bounce-experts.nl/demo/
agent4sales

Meer informatie kun je vinden op onze 
website: 

https://www.bounce-experts.nl
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