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BERICHTEN

Coosto
www.emerce.nl

 16 mrt. 2021 08:46

Coosto maakt direct reageren op Google-
reviews mogelijk

Social media management platform Coosto
introduceert een nieuwe functionaliteit: vanaf nu
ondersteunt Coosto het reageren op Google-
reviews. Het was met Coosto al mogelijk om de

positief • 1.901 views



Maria  9 mrt. 2021 13:33

★★★★★ Wij zijn zeer tevreden over Coosto. Om onze
content in goede banen te leiden zochten wij een
passende tool en het publish gedeelte bleek
hiervoor geschikt. Hier hebben wij iedere dag…

positief



Toine
@toineverheul

 5 mrt. 2021 08:15

Nu ook in #Coosto: managen en reageren van je
Google Reviews via de Google My Business
koppeling 👍 t.co/fO82TsF6KR

positief • 480 volgers • 2,7 invloed • 480 views



Coosto Nederland
@CoostoNL

 17 feb. 2021 11:00

Speciaal voor deze #DoeVriendelijkDag
onderzochten we hoe vriendelijk we in Nederland
zijn op verschillende social media platformen. Wat
vind jij? Kan Twitter nog wel een beetje #DoesLief…

positief • 5.456 volgers • 4 reacties • 1,1 invloed •
5.456 views



Deze week was er bijzonder veel aandacht voor het Adformatie Person of the Year onderzoek dat we hebben ondersteund 
met data uit Coosto. Verder zien we een aantal positieve reviews voorbijkomen, en worden er wat tweets gewijd aan onze 
nieuwe functionaliteit, waarmee gebruikers kunnen vanuit Coosto kunnen reageren op Google-reviews. 

1. GESELECT EERD E BERICHT EN

https://www.emerce.nl/wire/coosto-maakt-direct-reageren-googlereviews-mogelijk
https://www.emerce.nl/wire/coosto-maakt-direct-reageren-googlereviews-mogelijk
https://www.emerce.nl/wire/coosto-maakt-direct-reageren-googlereviews-mogelijk
https://www.trustpilot.com/review/www.coosto.com
https://www.trustpilot.com/review/www.coosto.com
https://www.trustpilot.com/review/www.coosto.com
http://twitter.com/toineverheul/status/1367735457396764673
http://twitter.com/toineverheul/status/1367735457396764673
http://twitter.com/toineverheul/status/1367735457396764673
https://twitter.com/search?q=%23Coosto
https://t.co/fO82TsF6KR
http://twitter.com/CoostoNL/status/1361978827136774144
http://twitter.com/CoostoNL/status/1361978827136774144
http://twitter.com/CoostoNL/status/1361978827136774144
https://twitter.com/search?q=%23DoeVriendelijkDag
https://twitter.com/search?q=%23DoesLief


INTERNE NIEUWSBRIEF
3 maart  2021 - 1 april 2021

Pagina 2 van 3

Erwin Wijman
www.adformatie.nl

 10 feb. 2021 00:00

Niet de C van corona, maar de C van creativiteit
moet leidend zijn

Als er een ding duidelijk wordt uit Adformatie
Person of the Year dan is dat het belang van het C-
woord. Als uit de verkiezing van Adformatie Person
of the Yeay 2020 íéts

positief • 2 reacties • 1.142 views



drimble.nl  4 jan. 2021 14:05

`Er gaat niets boven Groningen  ̀in top tien van
meest gebruikte reclamezinnen
Groningen - De slogan ´Er gaat niets boven
Groningen´ stond het afgelopen jaar op nummer
zeven in de top-80 van meest gebruikte
reclamezinnen op sociale media

neutraal



Adformatie
@adformatie

 29 dec. 2020 07:25

Dit zijn de 80 meest gebruikte reclamezinnen van
2020 op sociale media t.co/D8hgBeBnxx
#reclameslogans #jaaptoorenaar #coosto
t.co/AhswnjgqHY

neutraal • 67.982 volgers • 8 reacties • 2,0 invloed •
67.982 views



Mylène Bouwman
www.frankwatching.com

 10 nov. 2020 11:16

10 onmisbare tools voor socialmedia-
marketeers

Degene die het inplannen van
socialmediaberichten heeft bedacht, is mijn held!
Als socialmedia-marketeer kan ik (bijna) niet meer
zonder socialmedia-tools die me hierbij helpen,

positief • 4 reacties • 7.055 views



Eric van Hall
www.emerce.nl

 13 okt. 2020 11:45

Social media automatiseren, ja of nee?

- Elke dag zijn alleen al in Nederland miljoenen
mensen actief op social media. Wereldwijd is
inmiddels meer dan een derde van de totale
wereldbevolking er dagelijks mee bezig.

positief • 2 reacties • 1.350 views



EMERCE
@Emerce

 8 okt. 2020 07:52

Coosto claimt eerste Pinterest-marketingoplossing
van Nederland t.co/TGLNY2A8h5

neutraal • 35.769 volgers • 1,0 invloed • 35.769 views
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EC-COUNCIL
@ECCOUNCIL

 25 sep. 2020 09:39

We are glad to announce that Ms. Victoria van
Roosmalen, CISO & DPO, Coosto would be part of
our Upcoming Masterclass Virtual CISO Summit to
share her insights on “Ransomware: Facts, Threat…

neutraal • 21.307 volgers • 4,9 invloed • 21.307 views



Coosto
www.emerce.nl

 13 aug. 2020 10:32

Coosto breidt uit met Livechat als reactie op
corona

biedt Coosto een krachtige livechat-functionaliteit
als uitbreiding op de bestaande productsuite. De
livechat-oplossing is naadloos geïntegreerd in
Coosto en komt van TalkJS uit

positief • 2 reacties • 1.552 views



Arne Keuning
www.customertalk.nl

 23 jun. 2020 08:30

De impact van de COVID-19-pandemie op
digitaal klantcontact

hebben klanten in Nederland significant meer
gebruikgemaakt van digitale kanalen om contact te
zoeken met bedrijven en instellingen. Dit
benadrukt het belang van eerste klas

positief • 417 views
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