
 

GOOGLE AD GRANTS  
 

 

Google Ad Grants voor Non-Profits   
Als kunst- en cultuur organisatie moet u 
creatief omgaan met een beperkt budget. Toch 
wilt u uw bereik zoveel mogelijk vergroten. 
‘Google Ad Grantees’ ontvangen een tegoed 
voor het gratis weergeven van 
AdWords-advertenties op pagina’s met 
zoekresultaten van Google. Google Grants 
helpt uw non-profit organisatie om het bereik te 
vergroten, meer bezoekers te trekken of 
kaarten te verkopen door meer gratis exposure 
in de zoekresultaten van Google.  
 

Wat is Google Ad Grants precies?  
Google Ad Grants is de non-profit versie van 
Google AdWords, het online 
advertentieprogramma van Google. Via Ad 
Grants helpt Google non-profit organisaties met 
$10.000 advertentietegoed per maand om hun 
missie en initiatieven te promoten op de 
pagina’s met zoekresultaten van Google. Met 
dit tegoed creeëert u voor uw culturele 
organisatie meer exposure en is bijvoorbeeld 
werving voor sponsors of vrijwilligers snel en 
effectief.  
 

Wat kan ik allemaal met een Ad Grants 
advertentie?  
Een Ad Grants tekstadvertentie geeft je de 
mogelijkheid om te adverteren via Google, de 
meest gebruikte zoekmachine van het internet. 
Uw organisatie wordt op deze manier sneller 
gevonden dan via een andere zoekmachine. 
MediaEngel helpt u graag bij het schrijven van 
de juiste advertenties.  
 
 

 
 
 

 
Wat kunnen wij voor u betekenen?  
Het maken van Google AdWords-campagnes 
vergt kennis op het gebied van Search Engine  
Advertising (SEA). MediaEngel heeft alle kennis 
in huis die nodig is om een succesvolle 
campagne op te zetten voor je organisatie. 
Daarnaast hebben we gedegen ervaring in de 
cultuursector waardoor we snel een positieve 
return on investment kunnen behalen. Samen 
met u bepalen we onder andere wat de 
doelstellingen zijn en waar we de campagnes 
op gaan richten. In overleg ontvangt u elke 
maand een rapportage met de behaalde 
resultaten. Gebaseerd op deze cijfers 
bespreken we samen de acties voor de 
aankomende maand.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Meer weten?  
Ik, Laura Engel, geef u graag meer uitleg.  
Neem voor vragen gerust contact met mij op 
via contact@mediaengel.com. U kunt mij ook 
telefonisch bereiken op 06 - 10170010 
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