
 
 
 
 
 
 
  

 PERSBERICHT  Arnhem, 12 januari 2006 
 

Onetomarket B.V. gecertificeerd als Qualified Google Advertising Professional Company 

 

Full-service online marketingbureau Onetomarket is vanaf januari 2006 gekwalificeerd als Google 

Advertising Professional Company (GAPC). Onetomarket laat hiermee zien tot de top in Nederland 

te behoren wat betreft specialistische kennis over Google Adwords, het advertentie-programma 

van Google. Als één van de weinige online marketingbureaus in Nederland is Onetomarket 

gekwalificeerd om te participeren in het Third Party Programme van Google, dat 1 januari 

jongstleden van start ging. Dit Third Party Programme vraagt dat gekwalificeerden aan een aantal 

eisen voldoen en brengt de kwalificatie van GAPC met zich mee.  

 

Naast budgettaire eisen waaraan Onetomarket heeft voldaan, vereist Google dat minstens twee 

medewerkers op het gebied van Search Advertising individueel voor het Google Advertising 

Professional examen zijn geslaagd. Bij Onetomarket waren medewerkers al langer individueel 

gecertificeerd om de kwalitateit naar haar opdrachtgevers te waarborgen. “Adverteerders die de 

professionele diensten van Onetomarket inschakelen kunnen er, mede door onze accreditaties van 

Google en Overture, verzekerd van zijn dat ze te maken hebben met een bureau waar kwalitatief 

hoog aangeschreven staat”, aldus CEO Jac van Ommen.   

 

Onetomarket B.V., opgericht in 2000, is een resultaatgericht online marketingbureau voor search 

marketing, media buying en marketing intelligence. Het verhogen van conversie is doorgaans het 

ultieme doel waarbij wordt gestreefd naar een kosteneffectieve samenwerking. Meetbaarheid van 

effectiviteit wordt mogelijk gemaakt door inzet van ProgramSeven, een webgebaseerde 

rapportage- en analyseomgeving die ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgevers. Hierbij 

wordt de meetbaarheid niet alleen uitgedrukt in de hoeveelheid sitebezoekers maar juist ook in 

termen van de kwaliteit van het sitebezoek. In dit kader hanteert Onetomarket resultaatgebonden 

afrekenmodellen. Overeenkomsten op basis van “Cost per Sale”, “Cost per Booking”, “Cost per 

Lead of “Cost per Request” zijn aantrekkelijke opties om tot een kosteneffectieve samenwerking te 

komen. 

 

     e i n d e  p e r s b e r i c h t 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Meer informatie: Onetomarket B.V., Sweerts de Landasstraat 27, 6814 DA Arnhem, 

telefoonnummer 026-3521870       www.onetomarket.nl  


