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Bij dezen willen we je op de hoogte brengen dat vanaf vandaag FBIQ live is. Facebook IQ is
een nieuwe bron van informatie om marketeers te helpen mensen beter te begrijpen door
middel van inzichten en data-analyse.

De informatie op FBIQ is onderverdeeld in vier categorieën:

People Insights geeft marketeers een beter begrip van globale standpunten en gedrag,
online en offline, van consumenten.
Holidays & Events laat zien hoe mensen verschillende feestdagen, seizoenen,
evenementen en mijlpalen vieren op Facebook.
Industry Research zal onderzoek naar de effectiviteit van advertenties bieden en experts
zullen hier 'best practices' van cross device campagnes delen.
By the Numbers is waar je regelmatig de meest up to date Facebook statistieken kunt
vinden.

Facebook hoopt dat FBIQ, naast de Facebook for Business site, een nuttige bron van
informatie is voor merken en organisaties.

FBIQ: http://insights.fb.com/
Facebook for Business: https://www.facebook.com/business/
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7N60 Communicatie is het PR bureau van Facebook in de Benelux. 
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