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De opkomst van 
gepersonaliseerde klantervaringen

Met de groei van steeds beter geavanceerde 
technologiën voor web content 
management, marketing automation 
en digital marketing, stijgt ook de 
mogelijkheid van marketing organisaties 
om steeds betere gepersonaliseerde 
website ervaringen aan te bieden. 
Vandaag de dag verwachten bezoekers en 

klanten dat webpagina’s aan hun unieke 
behoeften en verlangens voldoen, en 
verlaten ze steeds sneller websites die 
hen geen persoonlijke ervaring bieden. 

Maar hoe kunnen marketeers 
gepersonaliseerde content bieden zonder 
hun klanten het gevoel te geven dat hun 

marketingpogingen te persoonlijk worden? 
Hoe kunnen marketeers gepersonaliseerde 
communicatie ontwikkelen dat zowel 
prospects als bestaande klanten aantrekt 
in ieder stadium van de customer 
journey? En hoe leveren persoonlijke 
klantervaringen meer verkopen op?
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De waarde van gepersonaliseerde 
content en communicatie

Het mooiste is dat gepersonaliseerde 
content veel waarde heeft voor zowel 
klanten als verkopers. Voor klanten is 
het meestal aangenaam om begroet te 
worden als een echt persoon en om de 
meest relevante informatie te ontvangen 
die helpt bij aankoopbeslissingen. 
Voor bedrijven is het productiever en 
leuker om op individueel niveau met 
klanten te communiceren, doordat 
ze hen kunnen verbinden met de 
content die ze wensen, en hen daarmee 
daadwerkelijk helpen met hun aankopen. 

Content met een persoonlijke touch draagt 
bij aan het bouwen van duurzame relaties, 
omdat het klanten doet terugkeren en 
vaak leidt tot mond-op-mond-reclame. 
Wanneer relevante content wordt 
aangeleverd hebben klanten het idee 
dat de verkopers oprecht begrijpen wat 
zij nodig hebben. Zulke percepties laten 
bedrijven betrokken en ondersteunend 

overkomen als organisaties die klanten 
helpen om het meeste uit hun product 
te halen, hun problemen op lossen en 
hen laten kiezen voor de beste manier 
van het doen van een aankoop.  

Gepersonaliseerde content wijst de klant 
in de goede richting, of dit nu het doen van 
een aankoop is of een andere belangrijke 
stap in het aankoopproces. Dit draagt bij 
aan het omzetten van nog meer bezoekers 
in klanten of gebruikers. Klantgerichte 
communicatie is sterk, omdat de content 
relevant is voor wat de klant wil. De 
meeste klanten hebben geen interesse in 
algemene content en berichten. “One-size-
fits-all” content kan zelfs schadelijk zijn.  

Op het meest elementaire niveau kan 
contentpersonalisatie meer verkeer 
genereren en de tijd verlengen dat er 
op de website wordt doorgebracht, wat 
gunstig is voor SEO. Het is cruciaal dat 

in de eerste seconden op de website de 
klant zijn interesse wordt gewekt, snel 
getoond wordt wat de website te bieden 
heeft en wat de volgende stappen zijn. 
Klantgerichte content houdt de website 
spannend voor individuele bezoekers. 
Bij ieder volgend bezoek aan de website 
kijken klanten uit om iets nieuws 
te vinden dat hen interesseert, wat 
resulteert in minder verloren kansen. 

Personalisatie draagt ook bij aan 
gunstige salesconversies vroeg in 
het aankoopproces. Salesteams 
beschikken over nauwkeurige informatie 
dankzij de klantenbestand-analyse 
achter de personalisatie. Dit levert 
meer betekenisvolle conversies 
op, gebaseerd op gedetailleerde 
kennis van klantinteracties met 
website en email content en andere 
gerelateerde klantgegevens.

Waarde gecreëerd door personalisatie
Verhoog betrokkenheid bezoekers
Maak snel verbinding met bezoekers 
en wat zij willen zodat ze eerder 
actie zullen ondernemen. 

Verhoog conversies
Hoe meer bezoekers op de website, 
hoe groter de kans op conversies

Ververs voor toekomstig bezoek 
Om klanten terug te laten keren 
verwachten ze nieuwe content 
die past bij hun behoeften

NEW PRODUCT

DISCOUNT
20%
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Wat te overwegen bij het  
toepassen van content personalisatie

Ken je publiek. 
Het hebben van continu up-to-date 
klantgegevens is cruciaal om content te 
personaliseren. Komt de bezoeker hier 
regelmatig, voor de eerste keer, of is hij 
terug van weggeweest?  Voor ieder type 
bezoeker moet een andere digitale ervaring 
worden geleverd. Klantsegmentatie en 
persona’s profiteren van analyses van 
klantgegevens om marketing strategieën 
en tactieken te verfijnen zodat ze 
unieke klantervaringen kunnen leveren. 
Content moet een reflectie zijn van de 
authentieke interesses van iedere klant. 

De juiste content voor de juiste klant op 
het juiste moment. 
Het verzorgen van de juiste 
gepersonaliseerde content is een krachtige 
manier van marketing die klanten positief 
beïnvloedt. Marketingteams zouden 
moeten samenwerken met sales teams 
om de content, customer journeys en 
salescycli op één lijn te krijgen. Het 

belangrijkste is dat de ervaring consistent 
is over verschillende digitale aparaten 
en voor ieder type bezoeker. Onthoud 
dat de customer journey gezien wordt 
vanuit het klantperspectief en hoe zij hun 
producten willen onderzoeken en kopen. 

Relevante content van hoge kwaliteit. 
Je content moet een verschil maken 
voor klanten en anticiperen op hun 
behoeften. Relevantie voor klanten kan 
alleen het resultaat zijn van extensieve 
data-analyse en geavanceerde monitoring 
van bezoekersgedrag op de website. Het 
kennen van je klanten is de belangrijkste 
stap om hen werkelijk te betrekken. 
Content van hoge kwaliteit vraagt om 
uitstekende schrijfvaardigheden met een 
focus op de interesse van ieder klanttype.  

Geavanceerde web content management 
en marketing-automation technologieën. 
Deze zijn essentieel om content snel en 
rendabel te personaliseren. De evolutie 

van krachtige website-optimalisatie 
en content-targetingtechnologieën 
heeft de creatie van gepersonaliseerde 
content binnen het bereik van steeds 
meer marketeers gebracht. Marketing 
automation, lead scoring, en lead 
nurturingprocessen leveren continu 
een gerichter beheer en een “human 
touch” aan content en communicatie voor 
verschillende klanten in verschillende 
stadia van hun customer journey.  

Wees niet opdringerig.  
Het is van belang om er zeker van te zijn 
dat de personalisatie niet als opdringerig, 
ongehoord, te intiem of zelfs als stalking 
wordt geïnterpreteerd. Laat zien welke 
informatie je hebt en met wie deze wordt 
gedeeld. Maak het voor klanten gemakkelijk 
om eruit te stappen. Gebruik alleen 
klantgerichte content en communicatie 
waar mensen het verwachten. Het doel 
van personalisatie is om bezoekers zich 
thuis te laten voelen op verkoopwebsites. 
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Ken je klant
Blijf continu klantgegevens  
verzamelen en analyseren 

Persona’s en segmenten
Creëer gepaste categorieën  
en profielen voor klanten

Unieke klantervaringen
Maak individuele klantervaringen consistent 
over verschillende digitale kanalen

Content en communicatie
Ontwikkel content in lijn met 
klantsegmenten en customer journeys

Van klantenbestanden naar 
gepersonaliseerde ervaringen

CXM
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Data-analyses leveren een belangrijke 
bijdage aan het beter begrijpen van 
je klanten en bieden context rond het 
gedrag en de wensen van de klant. 
Nauwkeurige data is een must. Om volledig 
zicht op klanten te krijgen zijn de juiste 
technologieën nodig om klantinformatie 
over de interacties, de responsiviteit naar 
marketingpogingen, en het koopgedrag 
te verzamelen, te valideren en te 
analyseren. Dankzij data-analyses kunnen 
de meest relevante content, graphics, 
aanbiedingen en calls-to-action ontwikkeld 
worden, om een unieke klantervaring 
te creëren voor iedere bezoeker. 

De drijvende kracht hier is de context: 
Wat wil de klant? Is de beste content of 
informatie beschikbaar en voldoet die aan 
de behoeften van de klant? Veel gegevens 
dragen bij aan contextuele data, die 
personalisatie voor real-time gebruikers 
omschrijven, waar content of berichtgeving 
relevant is voor een specifiek persoon 
op een specifiek apparaat (voornamelijk 
mobiel) op een specifiek moment.  

Maar zorg ervoor dat er geen inbreuk wordt 
gedaan op de privacy van de klant of dat 
de klantinformatie veiligheidsrisico’s loopt. 

Met zoveel beschikbare gegevens moeten 
bedrijven hard werken om de “creepiness 
factor” buiten de deur te houden. 

Geavanceerde personalisatieplatformen onthullen 
belangrijke informatie over klanten

Klantgedrag Klantprofiel

Productinteresse, koopintentie Demografische gegevens

Browsinggeschiedenis Bedrijfsgegevens

Zoektermen, verwijswebsites Socio-economisch

Koopgeschiedenis Psychografisch

Aantal bezoeken Huidige, eerdere geolocaties

Ondernomen acties Persoonlijke interesses

Frequentie/duur van bezoek Type apparaat

Datum/tijd

Klantenbestanden zijn essentiëel 
voor content personalisatie 
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Manieren om effectieve content 
personalisatie te realiseren
Wanneer een marketingorganisatie 
verschillende typen klanten en hun 
koopgedrag grondiger begrijpt, kan deze 
vervolgens gepersonaliseerde content 
leveren in verschillende stadia van de 
customer journey. Marketingteams moeten 
rekening houden met toekomstige klanten, 

welk type informatie zij waarschijnlijk willen 
vinden, en hen hierin tegemoetkomen. 

Een voorbeeld: De locatiegegevens van 
websitebezoekers, welke zijn verkregen 
dankzij personalisatietechnologie, 
maken het voor een verkoper mogelijk 

om een bezoeker uit te nodigen 
voor evenementen in nabije winkels 
en om relevante aanbevelingen en 
aanbiedingen te doen. De zoekcriteria 
van bezoekers geven de verkoper de 
kans om precies de content te bieden 
waar de bezoeker behoefte aan heeft. 



Website 
Webshops zijn nog altijd een 
topbestemming voor de meeste klanten. 
Een relevante, gepersonaliseerde 
ervaring voor iedere bezoeker moedigt 
langere bezoeken aan en zorgt voor een 
terugkeer op de website. De werkelijke 
boodschap naar de klant toe is de 
persoonlijke ervaring die ze beleven op 
de website, iedere keer dat ze deze 
bezoeken. Het uiterlijk en het gevoel van 
de website, naast de manier waarop de 
content is gepresenteerd, zijn significante 
factoren die positieve ervaringen en 
koopbeslissingen voortbrengen.

Engagerende personalisatie is niet 
enkel een zaak van het toevoegen van 
enkele pop-ups en widgets. Het is het 
overkoepelende design dat laat zien dat 
de verkoper werkelijk begrijpt wat de 
klant nodig heeft en verwacht van de 
website en de producten. De meeste 
klanten reageren sterker op personalisatie 
dan op ongedifferentiëerde promotie-
acties. Calls-to-action, vervolgstappen, 

aanbiedingen, aanbevelingen, enzovoorts, 
zouden zo klantgericht mogelijk 
moeten zijn om aansluiting te vinden 
bij de interesse van iedere bezoeker. 

Content
Content levert vaak de antwoorden waar 
de klant met zijn zoektocht naar informatie 
over producten of oplossingen naar 
vroeg. Algemene antwoorden zijn minder 
nuttig - klanten zoeken naar informatie die 
aansluit bij hun behoeften. Personalisatie 
maakt het mogelijk voor bedrijven om voor 
ieder individu gevariëerde aanbiedingen 
of aanbevelingen te doen. Dit betekent 
dat er meerdere soorten content en 
berichten moeten worden gemaakt, en 
dat deze voor iedere bezoeker op maat 
moet worden gemaakt. Personalisatietools 
kunnen bestaande content componenten, 
zoals aanbiedingen of afbeeldingen, 
mixen en matchen om zo meerdere 
ervaringen te genereren uit één content 
item. Verwissel headers, logos en 
afbeeldingen om een ervaring te bieden 
die de persoon achter de klant reflecteert.   

Mobiel 
Het mobiele apparaat is een uitgesproken 
medium, en personalisatie moet hier 
anders worden benaderd. Wat op de 
desktop of tablet werkt is vaak niet 
optimaal op mobiel. Voor personen met 
een mobiel toestel moet de persoonlijke 
content meer dynamisch (real-time) 
zijn, maar ook aanlsuiten bij de content 
en ervaring op andere digitale sites en 
apparaten. Er moeten beslissingen worden 
gemaakt met betrekking tot de creatie van 
een mobiele website versus een mobiele 
app. Op mobiel weegt de locatie, voorkeur 
en tijd zwaarder bij het ontwikkelen van 
pakkende gepersonaliseerde communicatie. 

Targeting en Testen
Dankzij de analyse van publiektargeting 
krijg je een beter beeld van klanten en 
wat ze zoeken in producten en diensten. 
Test, meet, analyseer en verbeter alle 
processen voor contentpersonalisatie. 
Maak gebruik van A/B testen en andere 
methoden om de juiste content op 
het juiste moment te leveren. 



Personalisatie: toekomstige trends

“Hyper-personalisatie” voor iedereen 
“Hyper-Personalisatie” streeft ernaar om 
werkelijk klantgerichte ervaringen te 
leveren, niet enkel gebaseerd op persona’s 
of segmentatiecategorieën. Het ultieme 
doel is dat geen twee klanten dezelfde 
website zien. Personalisatieplatforms 
zullen gegevens verzamelen op basis 
van apparaattype, geolocatie, tijd van 
interactie, browsinggeschiedenis en 

andere informatie om de geselecteerde 
content voor iedere persoon te fine-tunen. 
Dit soort “hyper-personalisatie” zou 
klantbetrokkenheid, en uiteindelijk sales 
conversies en opbrengst verbeteren. 

Betere gepersonaliseerde content 
bieden aan anonieme bezoekers 
Anonieme bezoekers blijven een uitdaging 
voor personalisatie en belemmeren 

verbeterde ervaringen en betrokkenheid.
Omdat anonieme bezoekers op veel 
websites het grootste klantsegment vormt, 
is het belangrijk om deze aan te pakken 
en zo meer leads en kopers te genereren.  

De technologie maakt het in toenemende 
mate mogelijk om beschikbare informatie 
(apparaat, locatie, verwijzingen) over iedere 
anonieme bezoeker te gebruiken wanneer 

Terwijl relevante, klantgerichte content en online marketing de norm wordt gaat het 
experimenteren hiermee door, om zo effectievere en prominente communicatie en 
belevingen tot stand te brengen. De overgrote meerderheid van toekomstige trends 
is gebaseerd op geavanceerde analyses (voorspellende analyses, big data mining en 
analyse) om extreem “persoonlijke” ervaringen voor individuele klanten mogelijk te 
maken. Toekomstige trends zijn hoogstwaarschijnlijk:



Op weg naar 
effectieve 
personalisatie 

•  De kern van personalisatie 
is afkomstig van 
klantgegevens en 
segmentatie - nauwkeurige 
data is van belang 
voor optimalisatie 

•  Personalisatie is een 
continu process van 
verandering en verbetering 
om de klant bij te houden. 

•  Integreer analyses, 
zoekopdrachten, 
CRM, en web content 
managementtechnologieën 
om de kwaliteit van 
personalisatie te verbeteren

• Geavanceerde,    
 geautomatiseerde 
 processen zijn  
 bevorderlijk voor  
 klantgerichte ervaringen

• Lever consistente   
 personalisatie op 
  verschillende kanalen  
 voor iedere klant

• Creatieve content en   
 communicatie speelt 
 een belangrijke rol voor  
 gepersonaliseerde  
 klantervaringen

•  Test, controleer, analyseer, 
verbeter en pas aan

zij een website bezoeken. Zelfs al is de 
content niet optimaal gepersonaliseerd: 
iedere stap boven algemene tekst is nog 
altijd beter om anonieme bezoekers op de 
site te houden,  hen dichter bij conversie te 
brengen en meer data te verzamelen voor 
toekomstige gepersonaliseerde content.  

Geavanceerde “Automation Pathways” 
voor klantgerichte content op grote 
schaal
Data-gedreven, geautomatiseerde 
personalisatie tilt gepersonaliseerde 
content naar een hoger niveau, en gaat 
verder dan A/B testen en tradtionele  
targeting voor bekende bezoekers. 
Dit soort automation maakt ook 
het verschil bij het aanpakken van 
het anonieme bezoekers-probleem. 
Geautomatiseerde personalisatie is 
gebouwd op voorspellende analyses en 
geïntegreerde klantgegevensbronnen om 
klantinformatie en -gedrag te beoordelen 

en snel te beslissen welke content zou 
moeten worden aangeleverd. Wanneer 
het mogelijk is om patronen te herkennen, 
kunnen bezoekers worden gematched 
met de juiste content. Geautomatiseerde 
content personalisatie-initiatieven kunnen 
worden opgezet voor de lange-termijn, 
omdat deze gebaseerd zijn op continue 
geautomatiseerde gegevensanalyse die 
het personalisatieprocess finetunen. 

Voor marketeers is het belangrijkste 
toekomstige doel om continu verbeteringen 
in personalisatie door te voeren. Idealiter 
helpt en entertaint klantgerichte content de 
bezoeker terwijl het bruikbare informatie 
oplevert. Personalisatie mag nooit inbreuk 
doen op de privacy van de klant of deze 
zich ongemakkelijk laten voelen. Er zal altijd 
ruimte blijven om content personalisatie-
initiatieven zo te verbeteren dat iedere 
klant een “human touch” ervaart. 



Personalisatie treft de echte wereld 
van de commercie in 5 stappen
Nu we weten wat gepersonaliseerde 
content is, wat het doet en waar het heen 
gaat, is het de moeite waard om te zien hoe 
het werkelijk werkt. Een voorbeeld: Sally 
heeft een bedrijf, ze verkoopt schelpen. 
Ze verkocht ze eerst aan de kust, maar 
verkeer en milieubelangen dwongen haar 
naar het binnenland. Nu leidt ze Sallyco, 
een multi-nationale samenvoeging die 
een variëteit aan producten verkoopt met 
schelpen als grondstof. Haar populairste 
product is calciumcarbonaat - een deriviaat 

van schelpen. Haar grootste klanten 
bevinden zich in de constructieindustrie 
en gebruiken haar producten voor weg- en 
bouwconstructies. Het hoofdkantoor ligt 
ver van het strand, maar haar website 
is geoptimaliseerd om aan klanten te 
verkopen vanover de hele wereld. Maar 
Sally heeft een probleem: Haar website 
personaliseert de content niet. Ze verliest 
sales omdat bezoekers geen persoonlijke 
connectie voelen bij Sallyco’s content. 
Ze worden afgeschrikt omdat ze geen 

relevante content te zien krijgen. Sallyco’s 
aanbiedingen zijn onpersoonlijk, de content 
voldoet niet aan hun “pijnpunten”, biedt 
geen oplossing voor hun problemen, 
calls-to-action reflecteren de realiteit of de 
customer journey niet. Dus kopen ze niet. 

Maar Sally kan haar schelpenbedrijf nieuw 
leven inblazen door gepersonaliseerde 
content aan te bieden. En als haar 
bedrijf eenmaal goed loopt, kan ze 
teruggaan naar haar geliefde kust.  
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In één keer de juiste content: persona’s gebruiken  

Sallyco’s marketing team krijgt assistentie 
om Kentico’s Persona’s module te kunnen 
gebruiken en zo gepersonaliseerde 
contentregels te creëren voor iedere 
bezoeker. Zo hebben ze de mogelijkheid om 
snel en gemakkelijk te organiseren welke 
content iedere persona ziet. Dit kan alles 
zijn wat het team wilt, van een bepaalde 
taal of munteenheid tot industriespecifiek 
materiaal en aanbiedingen gerelateerd 

aan feestdagen. Sallyco’s team ontwikkelt 
verschillende persona’s gebaseerd op 
hoe de klanten de website gebruiken. 
Bijvoorbeeld: Wanneer een klant de site 
bezoekt vanaf een bepaalde locatie 
(gebaseerd op hun IP adres), biedt Sallyco’s 
persona’s deze klant specifiek materiaal 
gebaseerd op deze en andere criteria. 

Dus, wanneer een potentiële klant, die we 

in dit geval Evan noemen, Sallyco’s website 
bereikt met een IP adres uit Australië, 
weet Sally dat Evan de content moet zien 
die relevant is voor zijn locatie. Daarom 
biedt ze Australië-specifieke referenties, 
de juiste munteenheid, taal en de 
verzendinformatie van haar dichtstbijzijnde 
verzendlocatie. Sally wil ook dat haar site 
Evan op zijn minst korting aanbiedt op het 
meestverkochte product in deze regio. 

Funderingen bouwen met content van kwaliteit

Allereerst werkt Sallyco’s web development 
team aan het personaliseren van de 
content die bezoekers bereikt zodra zij 
de website bezoeken. In plaats van het 
aanbieden van hetzelfde materiaal aan 
bezoekers van iedere locatie gebruikt 
Sallyco webpersonalisatie mogelijkheden 
die ervoor zorgen dat elke klant content 
ziet die van toepassing is op hun unieke 
klant context zoals met behulp van de 
beschikbare demografische informatie, hun 
IP adres of de browser die ze gebruiken 
en het websitegedrag van de bezoeker. 

Ondertussen werkt Sallyco’s marketing 
team aan het produceren van content 
die aansluit bij haar doelgroep. Het 
team gebruikt analyses om te bepalen 
welke content het meest wordt bezocht 
door bezoekers vanuit verschillende 
locaties, het analyseert keywoorden 
en gebruikt Kentico’s A/B Testing 
tools om zich ervan te verzekeren dat 
het materiaal (headlines, paragrafen, 
afbeeldingen, knoppen, etc.) het juiste 
effect teweegbrengt en dat het verwarring 
tussen verschillende klanten voorkomt.

2

Stap

Stap
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Lead Scoring maakt van goede leads, geweldige leads

Bestellingen van industriële grootte, 
zoals de fijngemalen schelpen die Evan 
voor zijn project nodig heeft, zijn geen 
ondoordachte aankopen. Sallyco’s sales- en 
marketingteams weten dat er meerdere 
maanden overheen gaan voorafgaand aan 
een aankoop, en dat sales soms wel of niet 
doorgaan om redenen die buiten Sallyco’s 
macht liggen. Sally en haar team kunnen 
Evans contactinformatie gebruiken om te 
bepalen hoe “hot” Evan als Lead is, met 

behulp van Kentico’s Lead Scoring tools. 
De ranking start met het eerste formulier 
dat Evan invult, welke hem punten 
toekent gebaseerd op waar hij vandaan 
komt en of hij al dan niet informatie heeft 
verschaft, zoals zijn telefoonnummer en 
emailadres. Daarnaast scoort Lead Scoring 
ook Sallyco’s andere websitebezoekers op 
hun gedrag (downloaden van materiaal, 
bepaalde pagina’s bezoeken, etc.). Dit 
wijst Evan automatisch een score toe 

gebaseerd op zijn interacties met de 
website en bepaalt de waarschijnlijkheid 
van zijn aankoop. Ook helpt het Sallyco’s 
team om zijn ervaring hierop aan te 
passen. Gelukkig voor Sallyco is Evan 
een geïnteresseerde koper. Omdat zijn 
interactie met de site laat zien dat hij een 

“hot lead” is, weet het team van Sallyco 
wanneer ze Evan moeten benaderen 
met aanbiedingen die aansluiten bij 
zijn interessen en zijn score als lead.

Personalisatie neemt het over, er worden resultaten geboekt

Dit brengt Sallyco’s team naar de kern van 
de zaak. Zoals we hebben besproken is 
het doel om Evan en ieder vergelijkbaar 
persoon te bereiken met gepersonaliseerde 
content die zijn behoeften beantwoordt. 
Personalisatie niet alleen gebaseerd op zijn 
locatie, maar op waar hij heengaat en wat 
hij doet. In Kentico is het leveren van deze 
gepersonaliseerde content een kwestie van 
regels formuleren gebaseerd op klantacties. 
Sallyco’s team definieert gemakkelijk een 
serie acties als reactie op Evans gebruik van 
de site. Waar Evan gaat, bepalen een serie 
van regels welke content hij ziet, gebaseerd 
op bijvoorbeeld waar hij in het verleden op 

de website zat. De eerste “regel” in het rijtje 
die wordt geactiveerd is de regel die bepaalt 
wat Evan ziet. We weten bijvoorbeeld 
waar hij vandaan komt (geografisch), maar 
wanneer hij de pagina “Producten” op 
Sallyco’s website bezoekt, heeft het team 
een regel geformuleerd die ervoor zorgt 
dat hij producten ziet die beschikbaar 
zijn bij het warenhuis in Australië, of 
producten die overeenkomen met zijn 
zoektocht op de website. Hij zou ook een 
lijst van whitepapers kunnen zien of ander 
bruikbaar materiaal dat specifiek relevant 
is voor hem en zijn locatie. Wanneer hij op 
een product klikt of door de site beweegt 

(bijvoorbeeld om te zien of Sallyco een 
betrouwbare leverancier van schelpen is), 
leveren de ontwikkelde regels de content 
die reflecteert waar hij vandaan komt.

Omdat Sallyco’s team een set effectieve 
contentpersonalisatie regels heeft 
gecreëerd, ontvangt Evan relevante 
content die hem geïnteresseerd houdt 
en hem verbonden laat voelen met de 
website. Hij levert ook informatie, zoals zijn 
emailadres wat het mogelijk maakt om op 
een persoonlijk niveau te communiceren.  

3 

4
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Marketing Automation maakt sales van leads

Het is mogelijk dat Evan verschillende 
maanden van evaluatie doormaakt 
voordat hij zijn aankoop doet. In die tijd 
kan Sallyco volledig gebruik maken van 
Kentico’s Marketing Automation om Evan 
als lead te verzorgen. Marketing Automation 
maakt het voor Sallyco mogelijk om Evan 
te benaderen met specifieke content 
gebaseerd op zijn customer journey. Dit 
kan bijvoorbeeld informatie zijn over hoe 
industriëel calciumcarbonaat helpt om 
wegen en gebouwen effectiever te bouwen, 
hoe zij het beste opgeslagen kan worden 
en zo het project veilig kan stellen. Dankzij 
zijn customer journey en de interacties die 
Evan met de site zelf had, weet Sallyco dat 
deze informatie nuttig is voor Evan en hem 
betrokken en geïnteresseerd houdt. En 
dit is allemaal mogelijk omdat de content 
gepersonaliseerd is aan Evans behoeften. 
Evan koopt Sallyco’s fijngemalen schelpen. 

Even ontving gepersonaliseerde content 
vanaf het moment dat hij Sallyco’s website 
voor het eerst bezocht. Zijn locatie 
bepaalde welke content hij zou ontvangen. 
Vervolgens was zijn klantinformatie 
gesegmenteerd op basis van zijn interactie, 
zodat hij materiaal bleef ontvangen dat 
specifiek relevant was voor hem. Terwijl 
hij de site bleef bezoeken werden zijn 
gegevens al exacter en kreeg Sallyco een 
helderder beeld van hem. Zo konden ze 
specifieke pogingen doen om hem als 
persoon te bereiken, met content die 
afhankelijk was van zijn status als lead, 
gebaseerd op Lead Scoring. Tot slot werd 
Marketing Automation toegepast om zijn 
interesse vast te houden tot hij klaar was 
om een aankoop te doen. Sally maakt met 
haar gepersonaliseerde content efficiëntere 
sales die minder moeite kosten, en zo 
kan ze kan eindelijk terug naar de kust. 

Stap
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Leer hoe Kentico EMS  
jouw online marketing succes versnelt

www.lab51.nl/kentico/ems

BOEK EEN 1-OP-1 DEMO

Kentico is een all-in-one CMS, E-commerce, 
en Online Marketing platform dat 
commerciële resultaten boekt voor 
bedrijven van alle formaten, zowel on-
premise als in de cloud. Het geeft klanten 
en partners krachtige, begrijpelijke tools 
en klantgerichte oplossingen om prachtige 
websites te creëeren en klantervaringen 
gemakkelijk te beheren in een dynamische 
bedrijfsomgeving. De Kentico Web Content 
Management Solution’s rijke selectie 

aan out-of-the-box webonderdelen, 
gemakkelijke aanpassingsmogelijkheden 
en volledig gedocumenteerde API, 
zorgt voor een snelle operationalisatie 
van websites. Gecombineerd met 
de volledige set van geïntegreerde 
oplossingen, zoals Online Marketing, 
E-commerce, Online Communities, 
en Intranet and Collaboration, 
optimaliseert Kentico de digitale 
klantervaring over meerdere kanalen. 

Kentico is opgericht in 2004 en Microsoft 
Gold Certified Partner met haar 
hoofdkwartier in Tsjechië en kantoren 
in de VS, Groot Brittannië, Nederland 
en Australië. Kentico heeft 1000 digitale 
partners en is de drijvende kracht achter 
meer dan 25,000 websites verdeeld over 100 
landen. Het klantenbestand bestaat onder 
andere uit Bacardi, Twinings, Great British 
Chefs, Gibson, Mazda, Mighty River Power, 
Run and Become, Sony, en Vodafone.

https://www.lab51.nl/kentico?utm_source=whitepaper&utm_medium=kentico&utm_campaign=contentpersonalisatie
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