
“Bing is zo langzamerhand onze grootste wervingsbron.”

Ruchir Gupta
Marketing Manager

BlaBlaCar

“Bing Ads helpt BlaBlaCar bij
het eerste contact met klanten, 
waarna we deze nieuwe contacten 
verder kunnen uitwerken.”

Alec Dent
Marketing Manager

BlaBlaCar

BlaBlaCar, de grootste carpoolservice ter wereld, brengt bestuurders met vrije 
zitplaatsen in contact met passagiers die op zoek zijn naar een rit, zodat ze samen 
kunnen reizen en de reiskosten kunnen delen. Het bedrijf heeft...

Meer dan 

25 MILJOEN
leden aangetrokken 

Ruim 

15 MILJOEN 
app-downloads 
gegenereerd 

BlaBlaCar is niet de enige die geld bespaart.
De meeste BlaBlaCar-ritten zijn langeafstandsreizen van gemiddeld 350 kilometer. 
Gezien de brandstofkosten voor ritten van 350 kilometer is het delen van de kosten 
meer dan alleen een extraatje.

Dankzij Bing Ads kan BlaBlaCar meer klanten in verschillende landen en 
continenten met elkaar in contact brengen, zodat ze nog meer kunnen besparen
en onderweg nieuwe vrienden kunnen maken.

Naar schatting besparen bestuurders elk jaar zo'n 216 miljoen pond
(259 miljoen euro) door de brandstofkosten van hun ritten te delen met 
BlaBlaCar-passagiers, die ongeveer een derde van de totale reiskosten voor 
hun rekening nemen.

BlaBlaCar koerst met
het Bing Network af
op hogere opbrengsten 
over de hele wereld

Bing Network. Wees erbij.

Geïnteresseerd in het maken van reclame voor uw bedrijf met Bing? U kunt in een handomdraai aan de slag. 
Bekijk onze zelfstudie: www.bingads.com/getstarted

1. comScore qSearch (aangepast), juni 2015. Het Bing Network omvat sites van Microsoft en Yahoo in de hele wereld.

Het netwerk naar 

22
landen uitgebreid

GEMIDDELD

350 
KILOMETER

216
MILIJONEN
POND

De Bing Ads-campagnes 
van BlaBlaCar leveren
De Bing Ads-campagnes 
van BlaBlaCar leveren op.

Dit is mede te danken aan het feit dat zoekers
op het Bing Network 

145% 
meer online 
besteden dan
de gemiddelde 
internetzoeker 

44%
meer besteden dan 
Google-zoekers1

Bing Ads maakt BlaBlaCar doortastend in 
zoekmachinemarketing.

Van links naar rechts: Frédéric Mazzella, BlaBlaCar CEO; 
Francis Nappez, BlaBlaCar CTO; Nicolas Brusson, BlaBlaCar COO.

Sitelinkextensies zijn aanvullende links die bedrijven 
kunnen opnemen in hun advertenties om klanten 
rechtstreeks naar specifieke pagina's op hun websites
te leiden. 

U kunt ze gratis activeren en opnemen in advertenties. 
De kosten voor een klik op een sitelink zijn gelijk aan de 
kosten voor een klik op een advertentietitel of URL.


