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We zijn alweer gestart met een nieuw jaar. 
Dat betekent dat we de gelegenheid hebben 
om terug te blikken op het afgelopen jaar. 
2021 is een mooi jaar geweest, waarin we 
veel nieuwe leuke klanten hebben mogen 
verwelkomen bij OH. Een jaar waarin we veel 
bijzondere en mooie opdrachten hebben 
mogen uitvoeren. Tevens een jaar waarin 
er plek was voor veel gezelligheid met een 
leuk team! Ook voor onszelf hebben we niet 
stilgezeten, we vonden namelijk dat het tijd 
was om OH in een nieuw jasje te steken! 
Meer hierover kun je lezen in deze versie van 
Oud Papier. Daarnaast nemen we je mee het 
internet op en hebben we een mooie case 
voor je uitgelicht.

Veel leesplezier!

1 kaarsje!
 
Hiep hiep hoera! Onze lieve 
Digo mocht op 23 januari  
1 kaarsje uitblazen.

Wil je Digo feliciteren?
Dan mag je een kaartje 
sturen naar: 

Nijverdalsestraat 109a
7642 LD Wierden

Februari 2022

Jolanda
Oude Hendrikman



Bing zoekmachine de plek om te adverteren?
Bing is de zoekmachine van Microsoft en ondanks dat Bing nog steeds geen groot aandeel 
heeft in de zoekmachine strijd (slechts 3%), is het toch de op één na populairste zoekmachine. 
Toch moet je als ondernemer Bing niet direct afschrijven als het gaat om adverteren. Waarom 
niet? Hieronder zetten we het voor je uiteen.

De mogelijkheden van Microsoft  
Advertising (Ads)
 •  Microsoft Ads Editor 

Microsoft Ads biedt net als Google 
de mogelijkheid bulk wijzigingen in je 
account door te voeren. Je kunt op een 
efficiënte manier veel wijzigingen door-
voeren. Denk aan structuurverandering, 
het toevoegen van veel zoekwoorden en 
het verwerken van vele Ads. 

 •  Microsoft Ads Interface 
Microsoft Ads biedt een overzichtelijke 
web interface. Gewend aan de interface 
van Google Ads? Dan heb je geluk!  
Beide interfaces lijken namelijk sterk op 
elkaar.

 •  Koppelingen met Google Ads 
Microsoft Ads is ook te koppelen 
aan Google Ads. Zo kan je eenmalig 
Ads-campagnes importeren, zodat niet 
alles opnieuw ingesteld hoeft te worden. 
Je kunt ook geplande synchronisatie 
instellen zodat Microsoft Ads dagelijks  
of wekelijks campagnes vanuit Google 
Ads importeert.

Voordelen Microsoft Ads
 •  Minder concurrentie 

Veel minder concurrentie dan op  
Google Ads.

 •   Lagere kosten 
Meer verkeer voor een lager budget. 

 •  Bereik vergroting 
Als aanvulling op Google Ads  
vergroot je je bereik.

 •  Afbeelding Extensies 
Microsoft Ads kunnen worden voorzien 
van een afbeelding, dit genereert meer 
zichtbaarheid en bekendheid.

 •   De advertentie wordt getoond aan 
mensen die op zoek zijn naar soort- 
gelijke producten/diensten als de  
producten die jij aanbiedt

MICROSOFT 
ADS/BING

Wil je meer weten 

over het adverteren 

via Microsoft Ads?
Bron: Bovenaaninternet.nl



Nog steeds altijd 

even herkbaar!

OH IN EEN 
NIEUW JASJE!
Iedereen kent ons vaak nog als OH Reclame of als  
OH Marketing. Of als gewoon OH of Oude Hendrikman. 
Daarom hebben we ervoor gekozen om vanaf 2022  
de naam OH Marketing & Reclame te gaan voeren. 
Geen grote wijziging, ook geen grote gevolgen.  
Wel leuk. Bij deze nieuwe uitstraling horen ook  
een aantal nieuwe uitingen. De auto is aangepast,  
de website, onze handtekening en onze socials. 

Ook intern hebben we niet stilgezeten. Onze kelder is 
in de kerstvakantie omgebouwd tot skihut. Vanaf nu 
ontvangen we onze klanten in Oostenrijkse sfeer! 
Herzlich Wilkommen!



VISUELE SOCIAL 
MEDIA TRENDS

WAT GAAN DE 

VAN 2022 WORDEN?

1. TikTok-type content
Platformen als TikTok en Snapchat zijn dé platformen waar het draait om het 
visuele. TikTok heeft in 2021 een explosieve groei qua gebruikers doorgemaakt. 
Dit platform bepaalt hierdoor steeds meer de visuele trends. Op TikTok worden 
korte video’s gedeeld. Humor en muziek spelen een rol, maar bovenal is het 
de snelheid van het platform die het zo populair en aantrekkelijk maakt.  
De video’s zijn hapklaar. We zien dat deze trend van korte hapklare video’s 
zich ook openbaart op Instagram. Instagram biedt talloze mogelijkheden 
om je korte video te bewerken. Door zo’n video kun je op een creatieve 
manier laten zien wie je bent en de kijkers een bepaald gevoel meegeven 
over jouw merk of organisatie.

2. Back to the 90’s
We gaan terug naar de jaren 90, maar met een sausje van nu. 
De visuals uit de jaren 90 spatten uit elkaar van kleur, zijn gewaagd 
en aanwezig. Daarnaast zijn ze ook minder gelikt en korrelig.  
Kortom: retro. Ook deze ontwikkeling kunnen we terugbrengen naar 
TikTok. Daar draait het immers om snelheid, actualiteit en humor.

Hoe kan het dat dit zo aanslaat? Het brengt ons, millennials  
en de generaties daarboven, wellicht terug naar een fijne tijd,  
die jaren 90. Ook Generatie Z blijkt een hang te hebben  
naar dit decennium.

De jaren 90 vormden de start van het digitale tijdperk en 
het was de tijd van WordArt. Breng deze twee maar eens 
samen en er ontstaat een visuele ramp. En dat was het 
ook, in de beginjaren van het internet. In 2022 gaan we te-
rug naar die chaos, maar upgraden we het naar een meer 
gestileerde versie.

Bron: Frankwatching.com

Lees ze hier:

Benieuwd naar de  
andere drie trends?



Vraag: ‘Kunnen jullie ons ondersteunen bij onze marketing?’

Natuurlijk! Dat is waar wij goed in zijn! 

Aangezien VievePharm Animal Nutrition, voorheen Biochem, het afgelopen jaar een 
naamswijziging (inclusief huisstijl) heeft doorgevoerd, hebben we voor hen diverse 
middelen ontworpen en laten drukken. 

Daarnaast hebben wij de verpakkingen voor hun bolussen mogen aanpassen  
en hierbij direct gezorgd voor goede herkenbaarheid met oog op hun nieuwe huisstijl.

In september hebben wij hun beursstand mogen ontwerpen, waardoor  
VievePharm Animal Nutrition duidelijk zichtbaar was op de Space Beurs 

2021. Tevens hebben we verschillende ‘giveaways’ ontworpen. 

Om het jaar goed af te sluiten hebben we de kerstkaart  
voor hen gemaakt!

‘Giveaways’ zorgen ervoor 
dat (een groot gedeelte van) 
potentiële klanten je naam 
onthouden en zijn dus zeer 
handig als ondersteuning bij 
je marketing! 
 
Nieuwsgierig? Wij willen gerust 
eens kijken wat we voor je 
kunnen betekenen.

CASE:
VIEVEPHARM ANIMAL NUTRITION



Oud Papier is gedrukt op 120 grams Balancepure. Dit papier is gemaakt van 100% gerecyclede vezels.

oh-marketing.nl

Dank u 
Sinterklaasje!

Foute kerst-truien bij OH!

Oh wat mooi!

Whiteboard

Kerstmiddag 
was erg
gezellig!

DISC bespreking

!!

@Ard Heuten

@Inspiration Builders

Jolanda stond 
in Twentse 

Zakenvrouwen

We stonden in TKKR!

Oud Papier is een uitgave van:


