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De Unified Marketing Group, beter bekend onder de merknamen 

Conba en the AIM, wenst in de toekomst haar online dienstenaanbod 

verder te professionaliseren en uit te breiden. De groep wil voortaan 

fungeren als full service partner voor alles met betrekking tot internet 

marketing. Hiertoe investeert het private equity fonds Leeward 

Ventures SICAR SCA 1,5 miljoen euro in de Unified Marketing Group. Met deze investering is de groep in 

staat nog sterker te groeien. 

Hoewel de kracht van het internet onmiskenbaar is bewezen, zijn het vooral de grote, vaak buitenlandse 

spelers, die in het verleden hebben kunnen profiteren van dit medium. Op het gebied van internet 

marketing hinkt België immers nog een heel eind achter op zijn buurlanden. Zo besteedden Belgische 

bedrijven in 2009 4,2 procent van hun totale reclamebudget online. In Nederland neemt het internet 

daarentegen maar liefst 15 procent van de reclamebestedingen voor zijn rekening. In Duitsland en Frankrijk 

respectievelijk 10 en 7 procent (bron: IAB). 

Anno 2010 is het echter essentieel voor àlle bedrijven om een professionele online aanwezigheid uit te 

bouwen. Het internet kan immers wezenlijk bijdragen tot meer verkopen en dus tot meer omzet. Steeds 

meer Belgische KMO's komen ook tot dit besef. Het ontbreekt hen evenwel vaak aan knowhow en 

expertise. Door het ruime online aanbod zien ze vaak door de bomen het bos niet meer. 

De Unified Marketing Group reikt deze bedrijven de oplossing aan. Met de handelsnamen Conba en the 

AIM maakt de groep professionele internet marketing nu ook toegankelijk voor kleine en middelgrote 

ondernemingen. De Unified Marketing Group biedt het volledige spectrum van internet marketingdiensten 

aan, gaande van e-mail marketing, online adverteren en social media marketing tot zoekmachine 

marketing. 

Over de Unified Marketing Group 

Aan het hoofd van de Unified Marketing Group staat Eddy Maerschalck, die met meer dan 10 jaar ervaring 

reeds zijn sporen heeft verdiend in de internetwereld. Eind jaren negentig richtte hij voor het eerst zijn 

pijlen op het internet en in 2000 was de oprichting van de Unified Marketing Group een feit. Op slechts 

enkele jaren tijd groeide het merk Conba uit tot dé marktleider in SEO in België. Begin 2009 broedde Eddy 

op het idee om een full service internet marketingbureau op te starten, specifiek gericht naar de KMO-

markt. Ideeën werden omgezet in daden en begin 2010 zag the AIM dan ook het levenslicht. 

2009 was een zeer goed jaar voor de Unified Marketing Group. Ondanks de crisis zag het 22-koppige team 

zijn gedrevenheid vertaald in een omzetstijging van 37 procent (totale omzet: € 1.950.000). Om de verdere 

groei te ondersteunen krijgt de Unified Marketing Group nu steun van Leeward Ventures SICAR SCA. 

Leeward Ventures SICAR SCA beperkt zich niet tot de investering alleen. Naast Eddy Maerschalck en Alain 

Vervaet (o.a. voormalig CEO ING Lease), vervoegt ook Patrick Cornette (voormalig directeur Hays Belgium) 

de Raad van Bestuur om extra strategische ondersteuning te bieden. Bovendien is er ook nog commerciële 

en managementgerichte consulting door Peter Decostere (Alpha Services, dochter van Leeward Ventures 

SICAR SCA). 



Over Leeward Ventures SICAR SCA 

Leeward Ventures SICAR SCA is een succesvol Luxemburgs private equity fonds met ongeveer 120 miljoen 

euro aan activa onder beheer en een 25-tal participaties onder de vorm van aandelen, leningen en 

converteerbare obligaties. 

Doelstelling is het genereren van meerwaarden op lange termijn door het verstrekken van kapitaal aan snel 

groeiende en innovatieve bedrijven of aan bedrijven die ondergewaardeerd zijn door financiële of 

juridische onzekerheden en marktomstandigheden. Leewards doel is investeerders te voorzien van een 

superieur langetermijnrendement, met een lage correlatie met staatsobligaties en aandelenmarkten. 

De meerwaarden worden onder andere gerealiseerd door de jarenlange ervaring toe te passen in nauwe 

samenwerking met het huidige management en bij te sturen waar nodig. Voor meer info: 

www.leewardfund.com. 


