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STAP 02

STAP 01

INSTRUCTIES
AANMAKEN LINKEDIN 
ADVERTENTIE-ACCOUNT

Klik rechtsboven op Work / Werk

Log in met je LinkedIn account

STAP 03

Klik op Advertise / Adverteren
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Klik op Create ad

STAP 04

Klik op Create account / Account aanmaken

STAP 05
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Vul hier de gevraagde gegevens in en klik op Save / Opslaan
Bij accountnaam vul je een naam in voor het account
Bij Valuta kies je voor Euro (EUR)
Als je al een LinkedIn bedrijfspagina hebt dan kun je deze direct koppelen aan het advertentie account

Please follow the following steps:

STAP 06

Na het opslaan kom je in jouw advertentieaccount. Vervolgens krijg je een rode melding te zien bovenaan 
de pagina over je betaalgegevens.

Factureringsgegevens invoeren

STAP 07
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Klik op deze melding (Edit your billing / Werk uw factureringsdetails bij).

Klik op Add creditcard / Voeg creditcard toe en vul de gevraagde betalingsgegevens in.

STAP 08
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TOEGANG VERLENEN
AAN ZEKERWETEN

STAP 01

Om er voor te zorgen dat ZekerWeten adver-
tenties aan kan maken in jouw advertentieaccount 
moet je toegang verlenen aan ZekerWeten.

Zorg er eerst voor dat je, na het invoeren van jouw betalingsgegevens, weer in het beginscherm van jouw 
account bent. Dit kun je doen door linksboven op het logo van LinkedIn of het woord CAMPAIGN MANAGER 
/ CAMPAGNEBEHEER te klikken. Dit is dé manier om weer in het beginscherm van jouw advertentieaccount 
te komen.

STAP 02

Klik vervolgens op het door jou aangemaakte account
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Klik rechtsboven op het tandwieltje (naast je profielfoto) en klik op Manage access / Toegang beheren

STAP 03

Hier zie je wie er toegang heeft tot jouw account en met welke rechten
Klik rechtsboven (onder het kruisje) op Edit / Bewerken
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STAP 04

Klik daarna links boven op Add user to account / Gebruiker toevoegen aan account.
Let op: Je kunt alleen personen toevoegen aan jouw account, geen bedrijven/bedrijfspagina’s.

STAP 05

Voeg hier Hidde Vogt toe en geef Hidde de rol Account manager
Klik op Save changes / Wijzigingen opslaan om de wijzigingen op te slaan.


