
Samen
Super Slim

groeien
met jouw favoriete collega 

in digital marketing.



Welkom bij het  
slimste digital  
marketingbureau 
van Nederland. 

Groei is wat je wil. En dat natuurlijk niet alleen voor even, maar voor 

altijd. Met slimme en succesvolle online marketing, zet je steeds 

weer een klein stapje vooruit. Al die kleine stapjes samen, geven je 

vervolgens een behoorlijke voorsprong op de rest. 

Wij zijn Fingerspitz. Experts in een wereld die zich ontwikkeld in 

sneltreinvaart. Een wereld vol kansen, maar ook uitdagingen. Het is 

tijd om je focus te verleggen, want dat doet je doelgroep ook. 



Maak kennis
met onze 50+
superslimme
specialisten

Leeftijd is maar een getal…
Gemiddelde leeftijd van 28 jaar

We zijn van alle markten thuis..
Van strategie tot digital marketing en 
van content tot data: we’ve got you.

Digital marketing een echte mannen wereld, zeg je?
24 superslimme mannen en  
26 superslimme vrouwen 

Samen, dus nooit alleen
Meerdere teams in marketing, 
content én data



Wij geloven 
in wederzijds 
vertrouwen 
en open 
communicatie 
voor het 
opbouwen van 
waardevolle 
klantrelaties. 



onze visie

Rewire all 
marketer 
brains... 
for continuous improvement 
towards sustainable growth.



onze missie

We are 
your favorite 
colleague in 

digital 
marketing

With the latest knowledge and 
technology we make each other 

smarter, for superior results



This is where
the “magic”

happens.



Niet vóór merken.

Wij werken 
samen met

mooie 
merken.



Vaker dan we durfden dromen mocht de 

champagne koud en lag de vloer vol confetti. 

Wij zijn
award

winning



De vijf
waarden die 

het beste
passen bij  

Fingerspitz.
Onze kernwaarden. 

Pro-actief

Inventief

Resultaatgericht

Leergierig

Openhartig



We are
part of the
Handpicked
family. |



Bij Fingerspitz hebben we de gemeenschappelijke ambitie 

om steeds slimmer te worden en zo nóg meer te groeien. 

Dit heeft ons al van een tweemansbedrijf in 2011, gemaakt 

tot het full service online marketing bureau van bijna 

50 man dat we tegenwoordig zijn. We zijn gedreven, 

nieuwsgierig en hebben passie voor de beweeglijke 

industrie die we ons ‘thuis’ noemen: online marketing. 

Jaap Jacobs | Managing Director

Ambitie,
daar houden
we van



 771% 
return on 
investment 
met Social 
Media. 
johnbeerens.com beautywebshop

De vernieuwde aanpak draagt bij aan de omzet,  

zover was al duidelijk. In totaal is de ROI (Return on 

Investment) maar liefst 771%. Met andere woorden: 

uit de kosten voor Facebook en Instagram, is de 

uiteindelijke winst 7,71 maal vermenigvuldigd.

Maar er is veel meer bereikt: de community is

enorm gegroeid. Tijdens de duur van deze  

campagne - die door het grote succes 2 maanden 

liep  was het drukker dan ooit sinds het bestaan 

van de webshop. De community op Facebook is  

maarliefst  gegroeid met 2.000 nieuwe paginalikes.

Johnbeerens 
CEO Johnbeerens.com



De beste website voor  
het juiste verkeer.

Om middels online verkeer een offline meerwaarde 

te kunnen bieden willen we de winkelbezoeken via 

Google Ads inzichtelijke maken en deze koppelen 

aan een gemiddelde waarde per bezoeker. Alle  

216 vestigingen van zowel Hubo als Multimate zijn 

meegenomen in één Google Ads-account.  

Daarbij hebben we onderlinge concurrentie tussen  

vestigingen geminimaliseerd met behulp van  

uitsluitingszoekwoorden en locatietargeting, want 

alle vestigingen worden gerund door zelfstandige 

ondernemers.

     
winkel-

bezoeken  
gemeten in 
google ads

14000



We stellen
onszelf graag

doelen

Kwaliteit & waarde propositie 
richting klanten vergroten.

Groeien

1

Slimmer
werken
van data-informed 
naar data-driven, met 
automated als einddoel.

Autoriteit
Sterke consultants
ontwikkelen door verder 
investeren in training 
en recruitment.

2

3



Super 
slimme
content
Met content kun je mensen teasen, bewegen 

en een verhaal vertellen. Dat schud je 

natuurlijk niet zomaar uit je mouw. Je 

content doet er toe. Het is de verbindende 

lijn tussen jou en je doelgroep. Fingerspitz 

is dan ook gespecialiseerd in het creëren 

van contentstrategieën die écht werken. 

Die ondersteunen we met ijzersterke copy, 

meeslepende video’s en uitzonderlijke designs. 

Super slim, die creatieve kunstwerken. 
Scan de code  
en bekijk onze 
showreel



Online
marketing

Bij Fingerspitz zijn we expert op 

het gebied van online marketing. En 

dan wel in de breedste zin van het 

woord. We creëren superieure online 

marketing strategieën en weten alles van 

zoekmachines, social media, conversie 

optimalisatie, data, adverteren en meer. 

Met nieuwe oplossingen en technieken 

vergroten we jouw online succes - samen.



Data en
analytics
De waarde van data is ongekend. Je kunt er 

problemen mee herkennen, nieuwe kansen 

creëren en meer leads, conversies of klanten 

genereren. Maar hoe vind je de weg in die 

zeeën aan data? Onze data- en analytics 

goeroes brengen data samen, maken het 

inzichtelijk en benutten de volle potentie van 

deze stroom aan informatie. 



progressie 
boven

perfectie”
”



Conversie
optimalisatie

Hoe presteert je website? Hoe gebruiken je 

bezoekers je website? En, hoe maximaliseer je 

het aantal conversies via deze weg? Wij hebben 

het juiste fingerspitzengefühl op het gebied 

van conversie optimalisatie. Het resultaat: 

een gebruiksvriendelijke website, waar meer 

conversie plaatsvindt met een hogere ROI. 



Aangenaam: wij zijn Fingerspitz. Jouw 

favoriete online marketing collega. Samen 

met jou gaan we ervoor zorgen dat je 

je doelstellingen behaalt, en daardoor 

exponentieel groeit. Samen met jou 

boeken we bijzondere resultaten en halen 

we het maximale uit je online kanalen. 

Ben je er klaar voor? Ga zitten, pak een 

kopje koffie, we zijn namelijk nog maar 

net begonnen.  

Samen super slim groeien.


