
 ways to optimize
your digital
campaigns   

 manieren           om je
digitale campagne
te optimaliseren   



Als marketeers is het essentieel dat je vaardig bent in digitale 
marketing, zodat je klaar bent voor alle klanten op verschillende 
kanalen en in verschillende stadia van hun koopreis. 
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Gelukkig heb je vele tools die je helpen 
om deze uitdagingen tot een goed einde 
te brengen. Als je slim gebruikmaakt van 
digitale marketing en de technologie erachter, 
maximaliseer je de positieve invloed die je 
hebt op de koopreis van je klanten. Door 
digitale marketing te optimaliseren zorg je 
voor meer relevante interacties met klanten, 
wat leidt tot succesvolle verkoopresultaten. 

Digitale marketing moet worden 
georganiseerd rondom klantgegevens, 
technologie en content; continu geüpdate 
klantgegevens en marketinganalyse, een 
geïntegreerd platform van digitale marketing 
technologieën en content van hoge kwaliteit 
die aansluit bij de interesses en behoeften van 
klanten.

Digital marketing  
en de pro-actieve koper van nu

 
De uitdagingen die je 
tegenkomt wanneer je 
succesvolle resultaten 
wilt behalen met 
digitale marketing:  

• Voldoen aan de hoge 
verwachtingen van klanten op 
verschillende kanalen

• Consistent digitale campagnes 
uitvoeren die gunstige resultaten 
aandrijven

• Klantinteracties personaliseren 
met behulp van relevante 
ervaringen

• Analyses gebruiken om klanten 
beter te begrijpen en lange 
termijn klantrelaties op te 
bouwen 

• Interacties converteren naar leads 
van hoge kwaliteit die resulteren 
in aankopen en toekomstige 
handel
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Digitale marketing optimaliseren 
door klantrelaties 
te beheren
Digitale marketing is succesvoller wanneer je je klanten en hun wensen door en door 
begrijpt, vooral omdat klanten veranderen over tijd. Marketeers kunnen met de analyses 
van klantgegevens relevante reacties geven aan klanten op hun koopreis en beslissen 
wat de vervolgstappen zijn om klanten een aankoop te laten doen. Als resultaat bouw 
je aan de voortdurende verbetering van marketingactiviteiten, inclusief campagnes en 
langetermijnprogramma’s. Bovendien versterken de inzichten uit de analyses de relaties met 
bestaande klanten. 

Het verbeteren van klantbetrokkenheid 
en communicatie vraagt om de integratie 
van digitale marketing met een responsief 
klantrelatiebeheer (customer relationship 
management, CRM). Marketeers moeten 
strategische plannen creëren om relaties tot 
stand te brengen met prospects en klanten, 
dat meer waarde op lange termijn oplevert.

Het succes van je content hangt af van de 
relevantie met de behoeften van de klant 
en de fase in hun koopreis. Een strategische 
benadering maakt het mogelijk om 
consistente contenttopics te onderhouden die 
de kracht van jouw merk versterken. 

 
Andere kanalen dragen 
bij aan een verbeterde 
klantrelatie en 
-engagement: 
• Social media opent de deur 

naar waardevolle een-op-
eeninteracties

• Klanten verlangen responsieve 
pagina's en emails die geschikt 
zijn voor mobiel 

• Video blijft klanten trekken. 
Pagina's met video bevinden 
zich vaak boevnaan in de top-
zoekresultaten. Ook blijven 
bezoekers langer op pagina's met 
video



Bewustwording
Overweging

Beslissing
Actie
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Klantgedreven betrokkenheid 
heeft de verkooptrechter veranderd
Nu je klanten actief zijn op digitale kanalen is de traditionele lineaire 
verkooptrechter niet meer van toepassing op de manier waarop je 
klanten hun koopreis doorlopen. Vaak beginnen klanten niet bovenaan 
de trechter (Bewustzijn) en volgen niet altijd een rechtlijnig pad van 
Bewustzijn naar Actie. Ze bewegen vaak op en neer in de trechter, 
afhankelijk van hun wensen en omstandigheden. Deze non-lineaire 
reizen zijn belangrijk bij het vormen van klantervaringen.

De zich herhalende verkooptrechter maakt de tools van 
digitale marketing nog belangrijker, voornamelijk om de juiste 
marketingactiviteiten en content bij de juiste klant aan te laten 

sluiten, op het juiste moment. Digitale marketing moet voortdurend 
responsiviteit en relevantie bieden – overal waar de klant met jouw 
merk omgaat. Met het gebruik van een geïntegreerd digitaal marketing 
platform creëer je de mogelijkheid voor dynamische responsiviteit voor 
alles wat je klanten willen.

Het is belangrijk om technologieën zoals marketing automation 
en analyse aan te passen aan de moderne verkooptrechter. Je 
gebruikt deze technologieën om marketingactiviteiten (campagnes, 
programma’s, langetermijninitiatieven) op positieve uitkomsten te 
focussen, zodat je de beste return on investment behaalt. 

Door verschillende stadia in een campagne of programma te kwantificeren, in samenhang met 
de verkooptrechter, vind je de weg naar optimalisatie en verbetering. Net op tijd om een verschil 
te maken in klantinteracties::

Bewustwording 
Organische keyword rankings, organisch 
zoekverkeer, verkeer uit referrals, betaald 
zoekverkeer, en direct verkeer (vaak 
inclusief social media verkeer).

Overweging 
Doorklikratio; van submisson rate op 
landingspagina’s, view-to-click en call-to-
actions; deze leveren de data om formulering, 
layouts en content te testen en optimaliseren 
om klantbetrokkenheid te verbeteren.

Beslissing en actie
Lead volume, marketing- en 
salesgekwalificeerde leads, leads to prospects 
ratio, overall conversieratio’s, close rates; wees 
er zeker van dat je in elk stadia van de klantreis 
gegevens verzamelt.
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Maximaliseer je digitale impact: 
Personalisatie, Publiektargeting en A/B Testen
Personalisatie en publiektargeting kan meer 
van de juiste mensen aantrekken naar je 
campagnes, websites en contentmarketing. 
Een andere belangrijke tool om de juiste 
content aan te bieden is A/B testing. Dit is 

zowel mogelijk voor websites en –pagina’s 
als voor het ontwerp van aanbiedingen 
en communicatie. Digitale marketing 
technologieën zorgen voor een aanzienlijke 
verbetering in al deze gebieden.

Om je digitale marketing succes werkelijk 
te maximaliseren moet je allereerst 
campagnedoelen opstellen: als je je einddoel 
helder weet te identificeren zul je effectieve 
manieren vinden om daar te komen. 
Succesvolle uitkomsten worden gemaakt of 
gebroken door jouw vermogen om je mensen, 
processen en toepassingen slim in te zetten.

Je kunt digitale marketing ook tot een hoger 
niveau brengen door de technologieën te 

beheersen die jouw uitvoer van digitale 
programma’s en campagnes verbeteren. 
Technologie speelt uiteraard een sleutelrol 
in digitale marketing, maar je bereikt het 
meest wanneer je de veel verschillende tools 
kunt gebruiken, vooral wanneer je zo de 
uitdagingen die je succes in de weg staan kunt 
overwinnen.

Je bent verzekerd van optimale resultaten 
wanneer je digitale marketing gebruikt om 

je klanten beter te kunnen begrijpen en 
bedienen tijdens hun koopreis. Veel van deze 
technologieën hebben dezelfde klantanalyse 
en intelligentie die je gebruikt om je klanten 
beter te begrijpen. 

En onthoud altijd: klanten veranderen 
voortdurend. Herzie alle strategieën en 
tactieken regelmatig.

Overwin je digitale   
marketing uitdagingen 
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Personalisatie
Je website biedt een rijke kans om de 
aandacht en interesse van de juiste 
kopers te trekken. Er is echter één grote 
uitdaging: de meeste bezoekers die voor 
de eerste keer komen zijn anoniem. 
Personalisatietoepassingen maken het 

mogelijk om deze bezoekers te betrekken door 
hun individuele kenmerken zoals locatie en 
digitaal gedrag te onderzoeken. Je website kan 
hen dan een persoonlijkere ervaring bieden 
door hen de meest relevante informatie, 
video’s en plaatjes te presenteren. 

Personaliseer en geef je bezoekers waar ze naar zoeken: 
• Bepaal bezoekerseigenschappen die 

relevant zijn voor jouw digitale marketing 
strategie: koopgedrag, persoonlijk profiel, 
demografische gegevens, etc. Creëer 
daaruit persona’s. 

• Begrijp wat je personaliseert en waarom. 
Gebruik analyses om te volgen welke 
gepersonaliseerde content beter aansluit 
bij de bezoekers. 

• Ontwikkel verschillende teksten 
voor dezelfde campagne, gericht op 
verschillende klantsegmenten of persona’s.

• Vaak kan je bestaande content gebruikt 
worden voor personalisatie; zoals 
productaanbiedingen, calls-to-action, 
video’s en afbeeldingen, aanbevelingen en 
reviews. 



Publiektargeting
Het analytische grondwerk voor 
publiektargeting komt neer op een beter 
begrip van je klant en wat zij van je producten 
en diensten willen. Je kijkt naar zoekgedrag, 
koopgedrag, favoriete interactiekanalen, 

locaties, demografische gegevens, enzovoorts. 
Digitale marketing tools zijn must-haves om 
meerdere target publieksprofielen te hanteren 
en deze continu te updaten. 

Optimaliseer Profile Attributes voor publiektargeting,  
waarmee je de juiste klant lokt: 
• Wees er zeker van dat je gehele markt 

groot genoeg is om in categorieën te 
segmenteren. Bouw dan profielen voor 
ieder segment

• Documenteer en kwantificeer de 
verschillende categorieën zodat je zeker 
bent van een verschillende targeting 
strategie voor iedere categorie

• Identificeer de favoriete communicatie-
kanalen van iedere publiekscategorie

• Iedere categorie zou verschillende 
voordelen van je producten en diensten 
moeten ontvangen. Focus op deze 
voordelen in je communicatie met iedere 
categorie. 

• Publiektargeting werkt zelden perfect 
bij de eerste keer. Wees bereid om tijd 
te investeren in het testen en verbeteren 
ervan. 
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A/B Testen
Het A/B testen van je designs, content en 
calls-to-action maakt een belangrijk deel 
uit van het optimaliseren van je digitale 
marketing campagne. A/B testen hangt samen 
met publiektargeting en personalisatie, door 
uiteindelijk de juiste content voor iedere klant 
te laten passen. Door A/B testen heb je de 

mogelijkheid om de beste content of pagina te 
creëren voor verschillende klantcategorieën. 
Dankzij A/B testen hoef je niet meer te gokken 
op een goede call-to-action en webpagina. 
Met echte data kun je nauwekeurig bepalen 
wat werkt en waarom. Belangrijk is om te 
blijven testen en verbeteren.

Verscherp A/B tests om klanten beter te engageren:
• Houd het simpel: voer één test per keer uit 

en test één variabele per keer

• Variabelen zijn er in alle maten: overweeg 
om op een hoger niveau te starten 
voor grote verbeteringen; test je gehele 
landingspagina, call-to-action of email als 
variabele

• Beslis het statistische significantiedoel voor 
het selecteren van de beste optie voordat 
je start met testen

• Seizoensgebonden variaties kunnen het 
gedrag van je bezoekers beïnvloeden; 
testresultaten van de zomer zijn wellicht 
niet van toepassing op bezoekersgedrag in 
de winter

• Test verschillende soorten content en 
ontwerpen in verschillende stadia van 
koopreizen om te leren hoe je klanten beter 
door de conversie kunt leiden

• De kwaliteit van leads en conversatieratio’s 
telt: je wilt een landingspagina die 
resultaten levert



Stimuleer emailmarketing met  marketing automation: 
• Lever de juiste content aan de juiste 

persoon op het juiste moment

• Ga het gesprek aan met je klanten over 
dingen die hen interesseren, in plaats van 
one-size-fits-all marketing door te drukken

• Wees er zeker van dat de ervaring 
consistent is over alle kanalen, zodat het 
doel van je emailcampagne overeen komt 
met alle klantinteracties en met jouw merk

• Gebruik doelen en periodieke analyses voor 
voortdurende verbetering en het vervullen 
van de overkoepelende strategieën 

• A/B testen speelt een belangrijke rol in het 
creëren van emailcontent die verschillende 
klantcategorieën engageert
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Emailmarketing
Je kunt effectiever presteren met email-
marketing wanneer je andere digitale 
marketing tools inzet. Met de geavanceerde 
personalisatie, mogelijk gemaakt door 
marketing automation, kan emailmarketing 
optimale resultaten leveren door de juiste 
content in de inbox van de klant te laten 

landen. Met marketing automation wordt 
email een deel van geïntegreerde marketing 
over verschillende kanalen, en gaat het samen 
met andere typen content om een geweldige 
klantervaring te bieden. Emailcampagnes 
slagen wanneer ze relevant, entertainend en 
informatief zijn voor iedere unieke klant.



Lead Scoring 
Lead scoring is een sleuteldeel van lead 
management en helpt je om het meeste uit 
meer leads te halen. Je kunt leads scoren op 
basis van hun interesse in je producten en de 
mate waari ze bij targetpersona’s passen. Lead 
scoring gebruikt meestal demografische- en 
gedragsattributen om te rangschikken, waarbij 
verkoopklare leads de hoogste score krijgen. 

Maar de lead score is niet het hoofddoel. Wat 
ertoe doet is de hiërarchie van puntwaarden 

(sommige producten zijn bijvoorbeeld meer 
punten waard dan andere). Hoe hoger de 
score, hoe meer actiebereid de lead is. Een 
lage score betekent niet per se een ‘slechte’ 
lead, maar geeft meestal een vroeg stadium 
in de koopreis aan. De lead is mogelijk een 
kandidaat voor lead nurturing. Wees er 
zeker van dat je nauw samenwerkt met de 
salesafdeling en overeenstemming bereikt 
over de criteria om de effectiviteit van het lead 
scoring systeem te evalueren. 
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Maximaliseer lead scoring om meer uit al je leads te halen: 
• Hou het simpel: verbind je inspanningen 

aan campagnedoelen, target publiek en 
succescriteria

• Voortdurende procesverbetering is een 
must: analyseer scorende algoritmen en 
werkelijke verkoopresultaten en valideer 
deze met het salesteam en andere 
databronnen

• Beoordeel het online gedrag en de 

scores van bezoekers om te zien of hun 
acties werkelijk die van een goede lead 
representeren

• Controleer leadtype en conversieratio. 
Rapporteer de resultaten ieder kwartaal en 
optimaliseer waar dat nodig is

• Integreer met CRM om zichtbaarheid voor 
alle teams te voorzien en om follow-up 
prioriteiten te ondersteunen
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En doorlopende analyses 
maken je een slimmere marketeer
Analyses, criteria en KPI’s zijn essentieel voor het succes van digitale marketing. Hiertoe behoren 
de processen en toepassingen die nodig zijn om voortdurend tactieken te meten, begrijpen, 
verbeteren, veranderen en om je inzicht te verschaffen voor marketingstrategieën. Slimme 
marketeers zorgen ervoor dat analyses en criteria digitale marketing activiteiten koppelt met de 
beweging door de verkooptrechter. Analyse en criteria helpen ook bij het verbinden van digitale 
marketing met de doelen van de organisatie. Zo wordt de waarde van digitale marketing duidelijk.

Naast de aanzienlijke waarde van deze 
individuele data om huidige campagnes en 
programma’s af te stemmen, is de algehele 
verzameling van gegevens bovendien een 
bron van kennis om digitale marketing en de 

klantervaring te verbeteren. Door analyses met 
je marketingervaring te combineren kun je 
uitblinken met creativiteit. De technologieën 
van digitale marketing zijn niet bedoeld om 
creativiteit en innovatieve ideeën van mensen 

te vervangen; ze helpen je om de focus op de 
klant te houden en de context en relevantie 
voortdurend up-to-date te houden.

Een rijk aantal analyses 
en criteria die je helpen 
bij je digitale marketing 
inspanningen: 
• Communicatie-, email- en campagne-

prestaties zoals resultaten uit A/B testen, 
cost-per-lead en lead-to-customer 
conversies

•  Zoeken: SEO rankings, keywordprestaties 
en conversiecriteria

• Websiteverkeer: verkeersbronnen, bounce 
rates, doorklikratio’s en conversies

• Bezoekersgedrag: website navigatie, 
paginaflow, pagina views, lengte van 

Overkoepelende klantanalyses 
komen de gehele organisatie 
ten goede, inclusief marketing: 
• Gedrag en voorspellende analyses: 

gesegmenteerd koopgedrag, toekomstige 
product- en kooptrends

• Customer intelligence: klantinformatie 
verzamelen om klanten beter te begrijpen 
en om content, interacties en aanbiedingen 
te verbeteren



Begeleid je bezoekers 
door de verkooptrechter 
met behulp van Kentico’s 
digitale marketing tools

Het begeleiden van je klanten door de 
verkooptrechter is met Kentico een 
continuüm, waarbij potentiële klanten 
een engagerende en eindeloze website-
ervaring beleven. Eindeloos, want wanneer 
je een bezoeker door iedere fase hebt geleid 
(Bewustwording, Overweging, Beslissing en 
Actie) begint de pret van voor af aan opnieuw! 
Met het voorbeeld op de volgende pagina’s 

laten we je zien hoe je je bezoekers terug kan 
laten komen voor meer, zodat je bedrijf blijft 
groeien.   

Laten we zeggen dat je een briljante website 
hebt waarop je duizenden “zeldzaam voedsel” 
kookboeken verkoopt. Of je klanten nu zin 
hebben in gekarameliseerde kikkerbilletjes 
of geflambeerde chocolademieren, ze zullen 

nooit tekortkomen aan bizarre en bijzonder 
smakelijke recepten. Dit is des te meer 
een reden om Kentico’s krachtige digitale 
marketing tools toe te passen en ervoor te 
zorgen dat je bezoekers geen genoeg krijgen 
van alle fascinerende recepten en accessoires 
die je bedrijf te bieden heeft. Laten we kijken 
hoe dit werkt...
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Email marketing 

Online Communities

A/B Testing

Personalization

Lead Scoring

Marketing Automation



Blijf bewustwording creëren met Kentico’s  
Online Communities Solution 
Gebruik Facebook, Twitter en vele andere 
social media pagina’s om bewustwording 
van je producten te creëren. Kentico’s Online 
Communities Solution maakt het mogelijk 
om social media elementen in je website te 

integreren. Nieuwsgierige bezoekers op je 
Facebookpagina zijn wellicht geïnteresseerd in 
je Finse hermelijnballetjes met cranberrysaus. 
Nadat ze op je post hebben geklikt worden 
ze naar je website geleid, kun jij zien wie ze 

zijn en naderhand met hen in contact blijven. 
Vergeet niet om Kentico Analytics te gebruiken 
om te zien waar je bezoekers vandaan komen, 
het aantal paginabezoeken, downloads, 
verwijzingen, en nog veel meer. 

Gebruik A/B Testen om je 
campagnes te verbeteren  
Wil je de beste manier vinden om je bezoekers 
in SQL’s te veranderen? Gebruik A/B testen om 
meerdere varianten van dezelfde pagina te 
ontwikkelen met verschillende graphics, tekst 
en layouts. Dit verschaft jou inzicht in of een 
foto van de kakkerlaksaté met Waldorfsalade 
je een hoger conversieratio oplevert dan een 
foto van de saté zonder de salade ernaast. 
Met andere woorden, door A/B testen 
vergelijk je twee varianten om te zien welke 
meer conversies oplevert, wat je helpt om 
succesvollere campagnes te creëren. Variant 1 Variant 2

A/B testen
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Bewustwording creëren met Email Marketing 
Kentico’s emailmarketing tool is een 

uitstekende manier om contact te 
zoeken met een groter publiek. Je hebt 
nu wellicht enkele honderden bezoekers 
die met alle plezier gegratineerde 

buxus  zouden bereiden, maar wat zou 
je ervan zeggen om dit recept onder 

enkele duizenden andere nieuwsgierige 

fijnproevers te verspreiden? Wanneer je 
bezoekers de gratis “Zeldzame Gerechten 
voor Starters” handleiding downloaden, of de 
“Insecten Bereiden Webinar” bekijken, zullen 
ze een email ontvangen die hen een groot 
aantal andere producten onder de aandacht 
brengt, wat hen bewust maakt van de variëteit 
die jouw website aanbiedt.



Stel je klant gerust in de Beslissingsfase 
In de eerste drie stadia van de verkooptrechter 
kun je lead scoring gebruiken, omdat je 
gegevens verzamelt van je klanten om 
hen te helpen actie tot die laatste stap 
te ondernemen. Op zakelijk niveau helpt 
lead scoring je met het identificeren van 
Marketing Qualified Leads (MQL’s) en Sales 
Qualified Leads (SQL’s) zodat je weet waar 
je bezoeker zich in het koopproces bevindt. 
Voornamelijk in de Beslissingsfase is lead 
scoring doorslaggevend om te gebruiken, 

tezamen met gepersonaliseerde content. Als 
je ziet dat een chef in opleiding geïnteresseerd 
is in zeldzaam zeevoedsel, dan kun je hem op 
precies het juiste moment jouw recept voor 
geschaafd drijfhout aanbieden. Je haalt je 
klant over een aankoop te doen door content 
aan te bieden ver het type gerecht dat hij wilt 
bereiden, en wanneer en waar hij het wilt 
maken. Help je klanten om gemakkelijk de 
juiste beslissing te maken door gebruik te 
maken van lead scoring en personalisatie.

De Actiefase is waar de aankoop wordt gemaakt,  
maar ons verhaal eindigt hier niet 
Als je je klanten tevreden 
wilt houden moet je ze altijd 
nieuwe kansen bieden die  hun 

interesses en smaak opwekken. 
Met Kentico Marketing Automation 

is het behoud van je klant zijn interesse 
een doorlopend proces. Gebruik marketing 
automation om je klanten op de hoogte te 
houden van je producten, aanbiedingen en 
meer. 

Gebruik Kentico’s Personalization tool wanneer je bezoeker de 
Overwegingfase bereikt 
Nu je specifieke details hebt van je bezoekers 
(zoals de informatie die ze zoeken en de 
pagina’s op je website die ze bezoeken) kun 
je de content gaan personaliseren zodat deze 
is afgestemd op hun behoeften. Met Kentico 
persona’s kun je bezoekers gepersonaliseerde 
content aanbieden om beter aan hun

behoeften tegemoet te komen in de eerste 
drie stadia van de verkooptrechter. Als 
je ziet dat een groot aantal bezoekers 
naar Caribische gerechten zoekt, kun 
je een downloadbare PDF maken met 
tropische recepten zodat je je bezoekers 
aanbiedingen kunt doen waarmee je direct 
in hun behoeften voorziet.
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Begeleid je bezoekers in de Overwegingsfase met 
Marketing Automation

Houd je bezoekers betrokken met 
behulp van Kentico’s Marketing 
Automation tool. Marketing Automation 
ontwikkelt nieuwe leads en genereert 
een grotere vraag naar je producten en/

of diensten. Het past die aspecten van je 
marketingplan toe waar geen menselijk 

handelen voor nodig is, zoals de distributie 

van je berichtgeving over meerdere kanalen. 
Het zorgt voor direct, gepersonaliseerd contact 
en levert content die bruikbaar is voor je 
toekomstige bezoekers. Nu kun je je bezoekers 
wijzen op je prijswinnende veganistische 
zeewiersoufflé recept. Automatiseer 
eenvoudigweg het proces en laat de Kentico 
Marketing Automation tool de rest doen.
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Kentico’s digitale marketing tools helpen je 
om verbonden en betrokken te blijven met 
je bezoekers, en klanten keer op keer terug 
te laten keren in de verkooptrechter. Je 
bezoekers zullen altijd op het juiste moment 
op de hoogte worden gehouden van de juiste 

recepten, waardoor jouw website de go-to 
plek wordt voor hun gerechten. Door de juiste 
set van Kentico’s tools op het juiste moment 
toe te passen verbeter je de klantervaring, 
verhoog je het aantal bezoekers, geef je je 
ROI een boost en laat je je bedrijf groeien. 

Kentico’s technologie wordt geleverd met 
een krachtig content management systeem. 
Deze marketingoplossing tilt je naar een 
hoger niveau. Download vandaag nog je gratis 
trial van Kentico en ontdek welke geweldige 
websites we voor jou kunnen klaarstomen.

BOEK EEN 1-OP-1 DEMO

leer hoe Kentico EMS  
jouw digitale marketing versnelt 

www.lab51.nl/kentico/ems
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