
Trends in de media  

Internet blijft zich ontwikkelen. Veel internetbureaus of andere bureaus die internetdiensten 
aanbieden, maken gebruik van zoekmachine optimalisatie. Een manier om websites op een 
hoge plek in Google te laten eindigen, door het gebruik van bepaalde zoektermen in de 
teksten op een website. Een omschrijving die erg kort door de bocht is, maar het geeft een 
beeld van de wereld van SEO. Het is een leuke uitvinding, voor zolang de manier van zoeken 
niet wordt veranderd door Google. In mei 2010 werd de manier van zoeken al veranderd, wat 
vooral effect heeft gehad op de longtail trefwoorden. Dus de woorden die minder vaak 
gebruikt worden dan de vanzelfsprekende zoekwoorden, maar die in totaal relatief veel 
opbrengen. Nu wordt er gesproken over het feit dat Google opnieuw een belangrijke wijziging 
in de algoritme heeft aangekondigd. Naar inschatting van Google zullen ongeveer 12% van de 
zoekresultaten veranderen. Dit kan dus een gevolg hebben voor SEO Marketeers.  

Mobiel internet  

Een trend en tevens een kans voor Xicero op het gebied van internet, is mobiel internet. Het is 
al een tijdje op gang, maar door de komst van smartphones gebruiken mensen steeds vaker 
mobiel internet. Tegenwoordig heeft bijna iedereen een telefoon, waarop internet gebruikt kan 
worden. Exacte cijfers over het gebruik van mobiel internet zijn moeilijk te vinden, maar kijk 
eens om je heen hoeveel mensen op hun telefoon websites bezoeken, e-mails versturen of 
andere handelingen online doen. Dat zijn er heel veel en het worden er ook steeds meer.  

Xicero & Mobiel internet  

Door deze trend wordt er steeds meer gebruik gemaakt van online media en steeds minder van 
printmedia. Dit is een kans voor Xicero en zij kunnen hierop inspelen door met Xicero 
Internet Marketing diensten aan te bieden zoals mobilewebsites. Op dit moment is Xicero nog 
aan het onderzoeken of mobiele websites meerwaarde bieden voor het bedrijf en of er wel 
vraag naar is. Als zij diensten m.b.t. mobiel internet aan gaan bieden, hoeven de klanten niet 
per se te veranderen. Tegenwoordig heeft bijna ieder bedrijf een eigen website, maar nog niet 
elke website is mobiel-vriendelijk. Hier kan dus veel vraag naar komen; een website die ook 
goed te  

gebruiken is met een mobiele telefoon. Deze vraag kan zowel van huidige klanten komen als 
van nieuwe klanten. De diensten zullen hierdoor nog meer gericht zijn op online media. 
Printmedia zal waarschijnlijk minder gebruikt worden. De technologie die op dit moment 
gebruikt wordt, zal uitgebreider worden om goede websites te ontwikkelen voor mobiele 
telefoons. Xicero is vooral gericht op de noordelijke Randstad, dus bedrijven die op hetzelfde 
gebied gericht zijn, kunnen gezien worden als concurrenten. Daarnaast kunnen bedrijven die 
gespecialiseerd zijn in websites, met name websites voor mobiele telefoons, ook gezien 
worden als concurrenten.  

Als Xicero ook websites voor mobiele telefoons aan gaat bieden, is het bedrijf meer gericht 
op het aanbieden van online media. Met misschien zelfs als gevolg dat Xicero zich alleen nog 
op internet richt en diensten op gebied van printmedia overlaat aan andere bedrijven. De 
sector internet marketing blijft zich ontwikkelen en blijft dus ook groeien. Xicero kan hierin 
meegaan en dus ook dit soort websites aanbieden, maar ze kunnen er ook voor kiezen om zich 
te blijven richten op de diensten die zij nu aanbieden. Of dit verstandig zou zijn is de vraag, 
dat kan nu nog niet ingeschat worden omdat het nog niet bekend is wat voor rol 



mobilewebsites gaan spelen. Daarnaast is Xicero geen bedrijf dat voorloopt op de trends, dus 
hangt het af van andere bedrijven en de ontwikkeling van websites voor mobiele telefoons.  

Social Media  

Een andere trend en tevens een kans voor Xicero zijn de verschillende social media. Met 
name Twitter, LinkedIn en Facebook zijn populair om te gebruiken in bedrijven. De 
verschillende social media kan Xicero gebruiken voor hun eigen marketingcommunicatie 
maar zij kunnen dit ook aanbieden als dienst voor klanten, social media marketing. Op dit 
moment is er een begin met social media gemaakt, door een eigen netwerk op te bouwen voor 
het bedrijf binnen deze media. Dit netwerk staat nog in de kinderschoenen, maar zij bieden de 
dienst social media marketing wel al aan bij klanten.  

Tegenwoordig hebben veel bedrijven een Facebook-, Twitter- of Hyves account aangemaakt 
of overwegen dit te doen. Niet altijd verstandig, omdat veel bedrijven niet weten hoe zij deze 
media moeten gebruiken. Verschillende mensen plaatsen berichten, er zijn geen afspraken 
gemaakt over wanneer er iets geplaatst moet worden en verder zijn er geen richtlijnen 
gemaakt waar de berichten over moeten/mogen gaan. Wordt er geplaatst dat de lunchtijd is 
begonnen en dat Pietje eten aan het halen is? Mag het alleen over nieuwe klanten en 
opdrachten gaan? Dit zijn belangrijke vragen waar over nagedacht moet worden, voordat de 
goede naam van een bedrijf ‘verpest’ wordt door het te snelle gebruik van social media.  

Xicero & Social Media  

Xicero kan social media aanbieden als dienst; social media marketing. Op deze manier 
kunnen zij andere bedrijven helpen een social media plan op te zetten. In het plan wordt 
gekeken naar de identiteit van het bedrijf en welke vorm(en) van social media hierbij passen. 
Het is belangrijk dat er afspraken gemaakt worden over wat er geplaatst wordt en wanneer. 
Plaatst het bedrijf in het fotoalbum leuke foto’s van bedrijfsuitjes of gebruiken zij deze ruimte 
als portfolio? Wordt het netwerk überhaupt voor extern gebruik ingezet of wordt het medium 
alleen intern gebruikt, misschien een combinatie hiervan? Het is belangrijk dat duidelijk is 
wat het doel is van de social media en voor wie het bedoelt is, voor de mensen binnen het 
bedrijf (intern) of ook voor iedereen buiten het bedrijf (extern). Daarnaast moet er beslist 
worden wie er verantwoordelijk  

worden voor het plaatsen van berichten en informatie, zodat het overzichtelijk is wie er over 
beslissingen met betrekking tot de social media gaan.  

De klanten veranderen niet voor Xicero, zij kunnen zich blijven richten op MKB+ in de 
Noordelijke Randstad. Klanten kunnen naast de huidige diensten ook social media marketing 
aanvragen, bijvoorbeeld in combinatie met zoekmachine marketing. Hierdoor kan een bedrijf 
nog hoger in Google komen. Er is geen andere technologie nodig voor het aanbieden van 
social media want een plan en een social media netwerk kan met de computer opgebouwd 
worden, dus voor Xicero is dit geen technologische verandering. De concurrentie kan wel 
veranderen, omdat er steeds meer gespecialiseerde bedrijven op de markt zijn. Als je nu bij 
Google typt: Social media, zijn er al verschillende advertenties van bedrijven die social media 
marketing aanbieden en er worden veel cursussen aangeboden waar mensen leren hoe zij 
social media kunnen inzetten. Zo’n cursus is minder duur, waardoor mensen misschien eerder 
de cursus aanvragen dan een communicatiebureau als Xicero opbellen. Ook social media zijn 
online, dus op dit gebied zal het communicatiebureau meer gericht zijn op online media.  



Van print naar online?  

De online media blijft zich ontwikkelen en deze sector wordt steeds groter. Ook de twee 
behandelde trends, mobiel internet en social media, zijn online media. Xicero kan hierop 
inspelen, door zich alleen nog te richten op online marketing. Maar op dit moment hebben zij 
nog genoeg klanten en opdrachten op gebied van printmedia. Daarnaast is Xicero geen 
voorloper op de trends, dus als de printmedia (zo goed als) verdwijnt, zullen zij niet de eerste 
zijn die stoppen met het aanbieden van communicatiemiddelen op papier.  

 


