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Quiz
Wat is er, ter afsluiting van deze gids, beter dan een korte quiz om uw kennis te 
testen?
Beantwoord de volgende 14 vragen (er is slechts één antwoord mogelijk). 
Veel succes!
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Waar staat de afkorting ‘SMART’ voor?

Welke van onderstaande statistieken is juist?

Wat zijn de twee belangrijkste elementen die u op de startpagina van uw website moet opnemen?
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a) Selectief, aanpasbaar, acceptabel, redelijk, tactisch

b) Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, temporeel gedefinieerd

c) Speciaal, marktconform, actiegericht, radicaal, tijdelijk

a) 16% van de internetgebruikers leest webpagina’s diagonaal 

b) 79% van de internetgebruikers leest webpagina’s diagonaal 

c) 79% van de internetgebruikers leest webpagina’s woord voor woord

a) Een waardevoorstel en call-to-action

b) Een call-to-action en e-mailadres 

c) Een waardevoorstel en een carrousel met afbeeldingen 
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Om een   goede zichtbaarheid te hebben dankzij Google Mijn Bedrijf, moet u ...

Wat zijn de drie belangrijkste advertentieformaten op Google?

Welke stadia doorloopt een consument doorgaans voor hij een product koopt?
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a) Uw bedrijfsprofiel volledig invullen en regelmatig content posten

b) Interactie aangaan met internetgebruikers

c) Beide antwoorden zijn juist

a) Stories, Video en Search

b) Search, Display en Video

c) Display, Shopping en Collection

a) Kennis, Interesse, Beslissing, Actie

b) Merkbekendheid, Aanbeveling, Koopintentie, Actie

c) Merkvertrouwen, Productontdekking, Actie, Loyaliteit
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Met welke criteria houdt Google rekening om de kwaliteitsscore van een zoekadvertentie te berekenen?

Voor welke fasen van de Customer Journey zijn display-advertenties het meest relevant?

Hoe wordt de conversieratio berekend?
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a) Het totale aantal tekens in de advertentie, het aantal extensies dat de advertentie bevat en de door de adverteerde

gedefinieerde biedstrategie

b) De verwachte klikfrequentie op de advertentie, de relevantie ervan en de gebruikservaring van de bestemmingspagina

c) De relevantie van de advertentie, de reputatie van de adverteerder en de verwachte conversieratio

a) Aankoopbeslissing beïnvloeden

b) Merkbekendheid of interesse in het merk opwekken

c) Besluit tot aankoop of actie ondernemen

a) Door het aantal conversies te delen door het aantal impressies

b) Door het aantal conversies te delen door het aantal interacties

c) Geen van bovenstaande
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Welke van deze acties moet u vermijden op social media?

Welke van deze tips zijn relevant om de bekendheid van Instagram te vergroten?

Wat is een story?
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a) Op alle berichten en opmerkingen van internetgebruikers reageren

b) Twee keer per week posten

c) Te veel promoties posten

a) Organiseer minstens één keer per week wedstrijden en volg tien nieuwe accounts per maand

b) De hashtags op posts nauwkeurig kiezen en links in de bio plaatsen

c) Meerdere foto’s en minimaal 10 hashtags toevoegen aan elk bericht

a) Een kortstondige post die 24 uur online blijft, maar ook permanent op een Instagramprofiel kan worden geplaatst

b) Een interactieve post die de betrokkenheid van internetgebruikers meet

c) Een vaste post die een verhaal vertelt over uw merk
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Waarvoor dient de Facebook Pixel?

Als het doel van uw Facebookcampagnes is om meer conversies te genereren, welke statistieken moet u dan bijhouden?
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a) Om het succes van al uw Facebookcampagnes te garanderen

b) Om informatie over bezoekers van uw website te verzamelen en de effectiviteit van uw advertenties te meten

c) Om de code van uw website te wijzigen om deze te optimaliseren

a) Conversiepercentage en kosten per klik

b) Groeisnelheid van uw volgers en klikfrequentie op uw advertenties

c) Aantal vertoningen van uw advertenties en hoe vaak deze gedeeld worden
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De juiste antwoorden
Hebt u alle vragen beantwoord? Controleer uw antwoorden en 
ontdek of u een digitale marketing expert bent geworden!
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Vraag 1: b Vraag 8: b

Vraag 2: b Vraag 9: b

Vraag 3: a Vraag 10: c

Vraag 4: c Vraag 11: b

Vraag 5: b Vraag 12: a

Vraag 6: a Vraag 13: b

Vraag 7: vb

Meer dan 10 juiste antwoorden behaald?

Tussen 7 en 10 juiste antwoorden behaald?

Minder dan 7 juiste antwoorden?

Gefeliciteerd! U lijkt alle basisprincipes van digitale marketing 
onder de knie te hebben. U bent klaar om aan de slag te gaan!

Niet slecht! Sommige zaken konden beter, maar u bent op de 
goede weg. Aarzel niet om bepaalde onderdelen van de gids 
opnieuw te lezen om uw geheugen te verfrissen.

Oeps! Lees de gids aandachtig door en bekijk de video’s en 
probeer het dan opnieuw.

Vraag 14: a

10

Quiz De juiste antwoorden



www.axa.be
facebook.com/AXABelgium
twitter.com/AXAinBelgium 

youtube.com/AXAcomBelgium

AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel: Troonplein 1, 1000 Brussel (België) www.axa.be • Tel. : 02 678 61 11 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

https://www.facebook.com/AXABelgium
https://twitter.com/AXAinBelgium
https://www.youtube.com/user/AXAcomBelgium

