Hoe win je de strijd om de consument?
Marketing automation voor B2C
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Inleiding

In 2012 voorspelde SiriusDecisions dat de adoptie van marketing automation tegen 2015
met 50% zou toenemen. In 2019 bleek 75% van de B2C-bedrijven al een of andere vorm van
marketing automation te gebruiken. Consumenten verwachten immers dat de bedrijven
waarmee ze in contact komen hen behandelen als een uniek persoon en dat alle interacties
over de kanalen heen relevant en gericht zijn.
Elke B2C-organisatie moet in staat zijn om haar klanten een dergelijke communicatie
strategie te bieden. Consumenten eisen het gewoon en stappen naar de concurrentie
als je hen geen relevante inhoud biedt op de kanalen waarop ze aanwezig zijn. Marketing
automation stelt je in staat om aanwezig te zijn waar je klanten zijn en helpt zo je
marketingstrategie naar de massa op te schalen.
Deze whitepaper loodst je door de basisprincipes van marketing automation in een B2Comgeving en schetst de voordelen van relevante customer journeys. Je krijgt ook een kort
overzicht van het implementatieproces, zodat je beter begrijpt hoe je je marketingprocessen
op gang kunt brengen.
Verder ontdek je hoe je je met je klanten verbindt, hoe je hen verleidt om verbonden te blijven
met je merk, hoe je herhalingsaankopen maximaliseert en hoe je marketing automation
kunt inzetten om je omzet te verhogen. Want op een slimme manier een conversatie met je
klanten aangaan is zo veel efficiënter dan het blindelings versturen van nieuwsbrieven.
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“

In 2019 beweerde 84% dat
de geboden klantenervaring
net zo belangrijk is als de
producten en diensten zelf.
Dat is een stijging van 4%
vergeleken met 2018

”

Volgens Salesforce.com-onderzoek (2019)
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Marketing automation in B2C

De term marketing automation is niet zo
nieuw. Je hebt erover gehoord op B2Cmarketingconferenties en erover gelezen
in gespecialiseerde publicaties. Bovendien
weet je ook dat je concurrenten er eveneens
mee bezig zijn.
Je bedrijf zette ongetwijfeld al (enkele of
meerdere) stappen in de implementatie van
engagement. Maar hoe rol je de volgende
stappen uit?

Om te beginnen is marketing automation
veel meer dan enkel het implementeren
van software. Marketing automation
in B2C is eerder het toepassen van een
aantal strategieën om de omnichannelbetrokkenheid van de consument
te verhogen. Zo versterk je de
merkbekendheid en de merkloyaliteit en
genereer je uiteindelijk een hogere omzet.

“

Bedrijven die marketing
automation gebruiken zijn
20% productiever

funneloverload.com
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Vormen van marketing automation
Platforms voor marketing automation zijn er in vele maten en vormen.
Er zijn drie soorten oplossingen, hoewel de scheidslijnen niet altijd duidelijk zijn:

Automation tools voor e-mailmarketing
zijn low-end tools die - zoals de naam
al aangeeft - meestal gericht zijn op
e-mailcommunicatie met je doelgroep,
hoewel ook andere kanalen kunnen
worden opgenomen. De communicatie
wordt meestal handmatig gestart (“Ik wil
nu een e-mail verzenden”), maar de flow
wordt ondersteund door triggers (“als dit
gebeurt, doe dan dat”). Dit is perfect voor
de eerste stappen in marketing automation.
Voorbeelden van dergelijke tools zijn
Mailchimp, Campaign Monitor en Flexmail.

Lead generation tools zijn specifiek
ontwikkeld om de instroom van nieuwe
klanten te maximaliseren. Als zodanig is het
zowel gericht op B2B-bedrijven als B2Cbedrijven die producten verkopen die je
slechts eenmalig of een paar keer in je leven
koopt (zoals een huis). Deze platforms
hebben ook engagement-mogelijkheden,
maar zijn hierin minder gespecialiseerd.
Voorbeelden van zulke tools zijn Oracle
Eloqua, Adobe Marketo, Salesforce Pardot
en Hubspot.

In deze whitepaper ligt de nadruk op omnichannel engagement tools.
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Omnichannel engagement tools zijn
gericht op B2C-bedrijven en op B2Bbedrijven wiens klanten vaker aankopen
bij hen doen (denk bijvoorbeeld aan
kantoorbenodigdheden). De kracht van
deze platforms ligt in hun uitgebreide
mogelijkheden voor geautomatiseerde
gesprekken over kanalen heen, terwijl ze
ook leads kunnen genereren. Voorbeelden
van zulke tools zijn Salesforce Marketing
Cloud, Adobe Campaign en Selligent
Marketing Cloud.

Een marketing automation systeem voor B2C biedt doorgaans
volgende features:
• De mogelijkheid om te communiceren met consumenten
via de kanalen waarop ze zich bevinden, met eenheid van
boodschap op deze kanalen;
• Ontwerptools voor customer journeys, waarmee je
specifieke trajecten kunt creëren op basis van de behoeften
en interesses van de klant;
• RFM-score (Recency, Frequency, Monetair) en CLTVscore (Customer Lifetime Value): berichten differentiëren
afhankelijk van de behoeften;
• Wizards en tools waarmee niet-technische gebruikers
dynamische en gepersonaliseerde online marketing
campagnes en e-mails kunnen maken;
• Closed-loop rapportage voor eenvoudige berekening van de
marketing-ROI;
• AI-ondersteunde technieken (optioneel) voor zowel producten content-aanbevelingen als optimalisatie van verzendtijd
en kanaalkeuze.
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Het integreren van marketing automation met andere front-end en
back-end applicaties is primordiaal voor de juiste implementatie van
je strategie. Indien geschikt voor je bedrijfsmodel, zorgt koppeling
met een automatiseringstool voor verkoopmedewerkers (zoals
Salesforce.com of MS Dynamics CRM) ervoor dat je verkopers
het verhaal van je marketing automation kunnen oppikken. De
combinatie met je servicetool geeft extra input voor zowel je
marketingboodschap als de gesprekken die je aftersales voeren.
Tot slot zorgen verkoops- en facturatiedata van offline kanalen voor
betere aanbevelingen en dito up- en cross-selling.
Begint het te dagen hoe marketing automation je werk als
marketeer kan veranderen? In de volgende hoofdstukken lees je
meer over het opzetten van een geïntegreerd omnichannelsysteem
met behulp van marketing automation.

Twee verschillende strategieën
om consumenten aan te trekken
Wanneer je onderneemt in een B2Comgeving, is het belangrijk om de
consument te overtuigen om jouw bedrijf
boven de concurrentie te verkiezen. Een
mogelijke strategie is consequent onder de
prijzen van je concurrenten duiken, maar
dat is niet voor alle organisaties haalbaar
en/of wenselijk.

Concentreer je daarom op twee verschillende strategieën die ervoor zullen zorgen dat meer
consumenten voor jou zullen kiezen:
• Bepaal je strategie om het besluitvormings
proces van de consument positief te
beïnvloeden.
Zorg voor een optimale customer journey om de
koper ervan te overtuigen dat jouw product of
dienst het beste is.
• Zorg ervoor dat bestaande klanten terugkeren
voor vervolg-aankopen.
Of het nu gaat om cross-selling op basis van de
laatste aankoop of om toekomstige aankopen,
marketing automation zorgt ervoor dat je top-ofmind blijft in hoofde van de consument.

Een robuust marketing automation platform helpt je bij het behalen van succes in beide
strategieën.
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Het besluitvormingsproces
van de consument
Een eerste strategie betreft dus het optimaliseren van de customer journey voorafgaand aan een aankoop.
Er zijn vier verschillende fasen in de aankoopcyclus:

Bewustwording
De consument erkent de
behoefte aan een product of
dienst.

Onderzoek
In dit stadium begint de
consument met het zoeken
naar informatie om de
verschillende opties te
definiëren.

Overweging
De consument vergelijkt de
verschillende mogelijkheden
om tot de beste keuze te
komen.

Conversie
De consument onderneemt
actie en zet zijn keuze om in
een daadwerkelijke aankoop.

De verschillende tactieken die worden gebruikt tijdens het besluitvormingsproces van de consument worden aangestuurd door een mix van
verschillende technologieën, waaronder marketing automation.

“

61% van de marketeers gebruikt marketing automation om meer leads
te genereren.
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”

funneloverload.com

De bewustmakingsfase

De bewustmakingsfase is de eerste stap
in het aankoopproces: de consument
besluit dat er een bepaalde behoefte is
aan een product of dienst. Dit bewustzijn
kan worden geactiveerd door interne
prikkels (zoals honger, dorst of een
smartphone die stuk gaat) of door externe
prikkels (zoals advertenties). De interne
prikkels liggen buiten ons bereik, want
dan start de consument meteen met de
onderzoeksfase. We hebben wel invloed op
externe stimuli, waarvan enkele hieronder
worden beschreven.
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Actie

Kanaal

Technologie

Nieuwsbrief

E-mail

• Marketing automation (MA)

Social advertising

Social media

• Advertentie-platforms (direct)
• MA programmatisch adverteren op
basis van profielselectie of look-alike
identificatie

Offline massareclame

Reclamebord
Tijdschriften
TV en radio

• Geen

Website personalisatie

Website

• Content personalisatie: hetzij via
website/CMS, hetzij via MA

Ad-hoc communicatie

E-mail en
andere kanalen

• MA, door gebruik van templates
afhankelijk van het kanaal

De onderzoeks- en afwegingsfase

In de onderzoeks- en afwegingsfase gaat
de consument op zoek naar informatie
over de aangeboden producten of diensten
en worden de mogelijkheden en opties
van je merk met die van de concurrentie
vergeleken.
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Actie

Kanaal

Technologie

Websitebezoek

Website/App

• Site personalisatie via website/CMS of via MA

Websitebezoek

Webwinkel/
App

• E-commerce platform
• Productaanbevelingen via e-commerce of
MA (laatste heeft voorkeur omdat dezelfde
personalisatie ook kan worden gebruikt voor
andere kanalen, zoals e-mail)

Winkelbezoek

Brick & mortar

• Geen. Hoewel:
Website/webshop/MA: kiosken kunnen in je winkel
worden geplaatst zodat klanten informatie kunnen
opzoeken, bestellingen kunnen plaatsen en contact
kunnen opnemen met MA

Inschrijven op
nieuwsbrief

Website

• Website/CMS of MA
• Opvolging door MA aanbevolen

Review
opzoeken
(extern)

–

• Geen. Hoewel, MA kan worden gebruikt om in
contact te komen met recensenten en pers om hen
bewust te maken van nieuwe producten
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Actie

Kanaal

Technologie

Reviews
opzoeken
(intern)

Website

• Website/CMS
• MA moet worden gebruikt om klanten te betrekken
bij het schrijven van recensies na aankoop

Whitepaper/
brochure
downloaden

Website

• Website/CMS of MA, afhankelijk van waar het
formulier wordt gehost;
• Marketing automation moet worden gebruikt om
op te volgen na het downloaden

Eigen netwerk

–

• Geen.
• Hoewel, MA kan na aankoop door consumenten
worden gebruikt, zodat ze merkambassadeurs
kunnen worden

Vraag om
informatie

Chat (bot)

• Chat (bot) software
• Bij voorkeur geïntegreerd met MA, zo niet moet het
worden opgevolgd door MA

Vraag
informatie aan

Sociale
kanalen

• Social media tools
• Bij voorkeur geïntegreerd met MA, zo niet moet het
worden opgevolgd door MA

De conversiefase

Nu komen we in het stadium waarin de
aankoop wordt afgerond. Hier komt het
erop aan om de aankoop zo pijnloos
mogelijk te laten verlopen. Tegelijkertijd
is dit het moment waarop cross- en upselling het gemakkelijkst te realiseren is,
dus alles moet in het werk worden gesteld
om dit te bereiken. Ook vormt deze fase
het begin van de hieropvolgende marketing
automation strategie (die op de volgende
pagina’s wordt behandeld).
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Actie

Kanaal

Technologie

Aankoop (online)

Webwinkel/
App

• E-commerce platform

Aankoop (offline)

Brick &
mortar

• Kassa-systeem

Cross- en upsell
(online)

Webwinkel/
App

• E-commerceplatform
• Productaanbevelingen via e-commerce of MA
(laatste heeft voorkeur omdat deze ook kan
worden gebruikt in andere kanalen, zoals e-mail)

Cross- en upsell
(offline)

Brick &
mortar

• Het kassasysteem is te koppelen aan
e-commerce en/of MA voor cross- en upsell
mogelijkheden, of
• Geen (afhankelijk van de acties van de verkoper
en het rekken-ontwerp)

Uitnodigen voor
nieuwsbrief (online)

Webwinkel/
App

• E-commerce platform

Uitnodigen voor
nieuwsbrief (offline)

Brick &
mortar

• Het kassasysteem moet dit mogelijk maken, of
• Geen (fysieke formulieren gebruiken)

Orderbevestiging
(online)

E-mail, sms
en/of app
push

• E-commerce, app of MA;
• We raden aan MA te gebruiken als opties
voor cross- en up-selling, evenals andere
commerciële berichten (aangezien deze
gemakkelijker door MA worden afgehandeld)

“

Bij een klant die al
twee keer bij je kocht
heb je 9 keer meer kans
op een conversie dan bij
een nieuwe klant

Adobe-enquête
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De klant
behouden
Op de vorige pagina’s hebben we gedetailleerde strategieën en
tactieken beschreven om klanten te werven. Maar wat als je processen
zou kunnen opzetten die je zouden helpen om het aantal terugkerende
klanten te maximaliseren? Hierin is marketing automation echt sterk.
Marketing automation kan je op diverse manieren helpen om klanten
opnieuw de weg naar jouw zaak te laten vinden.
• Een doordacht welkomsttraject laat de consument weten waar jouw
bedrijf over gaat.
• Met een post-aankooptraject kunnen consumenten na aankoop
bekrachtigd worden in hun beslissing en warm gemaakt worden
voor cross-selling.
• Het loyaliteitsprogramma houdt je merk top-of-mind en geeft je de
mogelijkheid om producten en diensten te pitchen.
• Churn-preventie heeft tot doel om tijdig consumenten te identificeren
die dreigen weg te gaan en hen weer om te vormen tot kopers.
• Serviceberichten zijn een onderbenut kanaal voor het injecteren van
commerciële informatie met een zeer hoog openingspercentage.
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Een welkomsttraject definiëren

De eerste stap om nieuwe klanten om te turnen tot opnieuw-kopers
of misschien zelfs merkambassadeurs is de implementatie van een
goed welkomsttraject.
Een welkomstprogramma opstarten na een aankoop in een fysieke
winkel is uitdagender dan na een online aankoop. Je moet immers
nog aan het e-mailadres van de consument trachten te geraken. Dat
kan bijvoorbeeld via een klantenkaart of de introductie van een app.
Ook een QR-code op de rekening kan gebruikt worden om de klant
naar je website of app te leiden.

Mogelijke stappen tijdens het welkomsttraject zijn:
• Een eerste welkomstbericht waarin je de consument
bedankt om klant te worden. De meeste merken die een
welkomsttraject hebben, houden het na deze stap al voor
bekeken.
• Communicatie over de merkwaarden.
• Communicatie over andere productgroepen of diensten
van je merk.
• Een couponcode die de consument uitnodigt om een
vervolgaankoop te doen.
• …
Deze boodschappen kunnen ook tot minder stappen worden
gecombineerd, maar meerdere berichten helpen je wel om
top-of-mind te blijven.
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Het post-aankooptraject

Een positieve post-aankoopstrategie heeft als doel de consument
te bevestigen in zijn genomen beslissing: je hebt slim gekozen!
Door een goed gevoel te creëren worden herhalingsaankopen
aangemoedigd en creëer je merkambassadeurs.

De volgende content kan worden opgenomen in postaankoopcommunicatie:
• Een “Bedankt voor je aankoop”-mailtje.
• Cross-selling van producten of diensten die verband
houden met wat reeds werd gekocht.
• Een uitnodiging om een review over de aankoop te
schrijven. Idealiter wordt deze communicatie pas een tijdje
na aankoop verzonden (afhankelijk van het type product of
dienst).
• Een couponcode voor een volgende aankoop.
• Links naar ondersteuningspagina’s, zoals handleidingen.
• …
Hou er rekening mee dat een nieuwe klant die een aankoop
doet zowel onder het welkomstprogramma als het postaankoopprogramma valt. Zorg ervoor dat je verhaal in dit
geval duidelijk blijft en dat een mogelijk teveel aan berichten
niet tot afmelden voor verdere communicatie leidt.
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Het loyaliteitsprogramma

Loyaliteitsprogramma’s hebben als doel je merk in het hart
en de geest van de consument te houden. Door tijdig te
communiceren met je doelgroepen kun je contact houden
en producten en diensten voorstellen die nuttig voor hen
kunnen zijn. Welke communicatie is beschikbaar om deze
loyaliteit op te bouwen?

• De belangrijkste methode om loyaliteit op te bouwen is natuurlijk
de nieuwsbrief. Deze dient frequent te worden verzonden
zonder frustratie op te wekken (idealiter gedifferentieerd tussen
doelgroepen) en moet relevante inhoud bevatten voor de
ontvanger (meer hierover verderop in deze whitepaper).
• Ad hoc berichten kunnen verstuurd worden wanneer belangrijke
nieuwe informatie beschikbaar is (nieuwe producten, diensten,
bedrijfsinformatie, beloningen, wijzigingen aan de website of app,
etc.).
• Er kunnen ook ad hoc berichten worden verzonden over promoties
of speciale aanbiedingen.
• Als de consument interageert met je merk (via website- of
app-bezoeken, maar bijvoorbeeld ook door verkoop- of
serviceafdelingen te contacteren), zorg er dan voor dat het
loyaliteitsprogramma hierop aansluit.
• Als je een loyaliteitsprogramma of -kaart hebt, kunnen er
regelmatig berichten over de huidige status van het programma
worden verzonden.
Zorg ervoor dat het loyaliteitsprogramma niet alleen over verkoop
gaat, maar ook echte inhoud biedt die interessant is voor je publiek.
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Churn-preventie
Je hebt veel tijd, energie en
marketingbudget geïnvesteerd in het
werven van nieuwe klanten en ervoor
zorgen dat ze blijven kopen bij jouw merk.
En dan besluiten ze plots toch om je merk
te verlaten en in plaats daarvan naar de
concurrentie te gaan. Dat noemen we
‘churning’ en het valt nu eenmaal niet
helemaal uit te sluiten. Maar door de juiste
technieken te gebruiken, kun je het aantal
klanten dat je verlaat wél reduceren, wat
uiteraard een onmiddellijk positief effect op
je omzet heeft.
Om te beginnen is het belangrijk om klanten
die je dreigen te verlaten te herkennen
VOORDAT ze daadwerkelijk de beslissing
nemen om te vertrekken. De RFM-score
berekenen is een veelgebruikte manier
om het verloop in B2C op te volgen.
RFM staat voor Recency, Frequency en
Monetary, parameters die telkens een score
krijgen van A (beste) tot D (slechtste, bij 4
categorieën).
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Dit betekent dat je favoriete klanten een
AAA-score hebben: hun laatste aankoop
was niet zo lang geleden, ze kopen vaak en
ze besteden veel geld aan je producten.

Recency

C
AC

Vervolgens breng je klanten met deze
scores best onder in grotere groepen: breng
bijvoorbeeld je AAA-, ABA- en AAB-klanten
samen in de groep ‘Beste klanten’.

Recency

AAA AAB AAC

Best
C

Frequency

CC

Big

Frequency

CAC
Monetary

Monetary

Als je de RFM-score elke dag opnieuw berekent, wordt het mogelijk om veranderingen
in de RFM-score te identificeren. Wanneer de score verslechtert, weet je dat churning
dreigt en kun je de juiste maatregelen nemen om het tij te keren. Denk bijvoorbeeld aan:
•
•
•
•

Extra communicatie om je voorstel te herpositioneren
Coupons om de consument tot een nieuwe aankoop te verleiden
Benader deze consumentengroep via de sociale media
…

Wat met serviceberichten?

Transactionele mails, ook wel serviceberichten genoemd, worden
ondergewaardeerd en onderbenut in commerciële communicatie.
Ze hebben zeer hoge openingspercentages, maar worden bij veel
bedrijven vanuit backoffice- en/of e-commerce-systemen verzonden.
Het loont evenwel de moeite om ze vanaf je marketing automation
platform te verzenden en er een beperkte hoeveelheid commerciële
inhoud in op te nemen. Denk in de eerste plaats aan cross-selling,
maar ook andere waardevolle inhoud kan worden toegevoegd.

“

Combineer je serviceberichtentraject zeker met je postaankooptraject: zo bekom je maximale impact met een minimale
marketingdruk. Zorg ervoor dat het hoofddoel van de communicatie
(de servicegerichte content) centraal blijft staan en de commerciële
inhoud pas op de tweede plaats komt. Dat voorkomt frustratie, met
minder churning als gevolg.

Onderzoek toont aan dat transactionele e-mails
niet enkel tot 8 keer meer doorklikken leidt dan
enig ander type van e-mail, maar bovendien ook
6 keer meer inkomsten kunnen genereren

campaignmonitor.com
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Het bericht personaliseren: persona’s

Het is zwart op wit bewezen dat gepersonaliseerde communicatie
(e-mails, maar ook andere kanalen) aanzienlijk hogere openings- en
doorklikpercentages en meer omzet oplevert. Hoe personaliseren
we bijgevolg het best?

• Het is buitengewoon moeilijk om content tussen kanalen te
synchroniseren, aangezien deze moet worden toegevoegd aan
alle gerelateerde platforms en je ervoor moet zorgen dat de
content overal gelijk of op zijn minst vergelijkbaar blijft.

Een deugdelijke manier van personaliseren is gebaseerd op
persona’s, waarbij je een aantal mensen met gelijkaardige
kenmerken groepeert en vervolgens op maat van die groep
communiceert. Het is een gemakkelijke manier om over
te schakelen van één bericht voor iedereen naar meer
doelgroepgerichte content.

• Hoewel het hebben van persona’s waardevol is om
marketingstrategieën en -tactieken te definiëren, accepteren
consumenten niet langer dat ze worden benaderd op basis van
specifieke kenmerken van hun persona. Zo kan ‘een voorstedelijke
huisvrouw’ sterk geïnteresseerd zijn in technologische gadgets,
terwijl ze er op basis van de persona waartoe ze behoort niet snel
op aangesproken zal worden.

Met de mogelijkheden van moderne, geavanceerde marketing
automation platformen kunnen enkele van de nadelen van deze
methode worden omzeild. Deze nadelen zijn:
• Het is niet schaalbaar. Je kunt 4, 5 of misschien wel 10
verschillende persona’s hebben, maar het toevoegen van steeds
meer persona’s (en dus de bijbehorende content) is erg tijdrovend
en dus nauwelijks een optie.
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• Persona’s houden geen rekening met de interacties die een
consument heeft met je merk. Bezoeken aan de website,
zoekopdrachten in de app of doorklikken op e-mailcontent
worden niet bijgehouden met deze manier van personaliseren.

Wat kan marketing automation doen om deze euvels te omzeilen
en ervoor te zorgen dat consumenten de inhoud ontvangen die ze
wensen? Lees vooral verder!

“

Mensen melden zich
af voor e-mails omdat
ze ‘niet relevant’ zijn
(21%), ‘saai’ zijn (17%)
of ‘bedoeld lijken voor
andere mensen’ (10%)

MarketingSherpa
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”

Het bericht personaliseren: individuen

Welke kanalen je ook inzet, gepersonaliseerde berichten vormen
de sleutel tot een succesvolle marketingcampagne en de daaruit
voortvloeiende stijgende inkomsten.
Met moderne marketing automation kun je alle communicatie
personaliseren op basis van heel wat parameters, zoals vertoond
gedrag, geografische gegevens en geaggregeerde gegevens
(bijvoorbeeld de RFM-score). Dit impliceert dat (tenminste een deel
van) de content die op de verschillende kanalen wordt aangeboden,
voortspruit uit het marketing automation platform.
Om berichten te kunnen personaliseren, is het belangrijk om de
consument over de verschillende kanalen heen te identificeren.
Dat lukt aardig met onlinekanalen, maar ligt moeilijker met
offlinekanalen. Maar ook offline kunnen identificatiemethoden zoals
klantenkaarten in de winkels en QR-codes op gedrukte advertenties
soelaas bieden.

“

Functionaliteiten om content te personaliseren zijn:
• Met productaanbeveling-tools kun je suggesties doen
voor producten en diensten waarin het individu mogelijk
geïnteresseerd is. Zorg ervoor dat de suggesties identiek zijn op
de website, webshop, e-mail en mobiele app.
• Moderne AI-ondersteunde platforms bieden de mogelijkheid tot
geautomatiseerde content matching. Zo wordt de juiste inhoud
voor de beoogde ontvanger in een op een template gebaseerd
bericht gegoten.
• AI maakt het ook mogelijk om in geavanceerde marketing
automation platforms automatisch personen voor een bepaald
bericht te selecteren. De komende jaren wordt dit wellicht breed
uitgerold naar andere platforms.
• Live content toont real-time informatie in berichten op basis van
locatie, weer, tijdsbepaling en sociale gegevens.

”

Gepersonaliseerde e-mails genereren tot 6 keer meer inkomsten per e-mail
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Experian Marketing Services

Omnichannel aanwezigheid

Volgens Wikipedia is omnichannel
een cross-channel content strategie
die organisaties gebruiken om hun
gebruikerservaring te verbeteren en
betere relaties met hun publiek op te
bouwen via verschillende points of
contact. De communicatiekanalen en hun
ondersteunende middelen werken niet
langer naast elkaar, maar zijn ontworpen en
worden georkestreerd om samen te werken.
Omnichannel betekent meer dan enkel
aanwezig zijn op meerdere kanalen, het
impliceert dat de consumentenervaring
consistent moet zijn en dat consumenten
hun klantentraject kunnen beginnen op
het moment en het kanaal dat ze geschikt
achten. Je strategie, tactieken en platform
voor marketing automation moeten klaar
zijn om dienovereenkomstig te handelen
en consumenten te begeleiden in hun
aankoopproces.

24

Het is natuurlijk niet haalbaar om op alle bestaande kanalen aanwezig te zijn. Er moeten
keuzes worden gemaakt. Identificeer de media waar veel van je consumenten aanwezig
zijn. Je website/webshop en e-mail zijn evidenties, evenals de online advertentieplatforms
van Google en Facebook. Wat andere kanalen betreft, is het belangrijk om weten of een
aanzienlijk deel van je publiek er actief op is of niet.

Implementatie van een marketing
automation platform
De kous is niet af op het moment dat je een marketing automation platform aanschaft. Integendeel, dan begint het werk pas. Overweeg
volgende stappen, ongeacht of je een nieuw platform uitrolt of verdere stappen wilt zetten in de implementatie van je bestaande tool.
• Hou een strategie voor marketing automation in gedachten, maar
wees bereid om je snel aan te passen in functie van wat wel en
niet werkt.
• Zorg ervoor dat je datamodel klopt en dat het je strategie kan
ondersteunen.
• De integratie van data uit andere systemen is een technische,
maar belangrijke stap naar maximale efficiëntie.
• Bouw eenvoudig te gebruiken templates die passen bij je
merkimago. Schakel indien nodig UX-experts in.
• Zorg ervoor dat je marketingpersoneel goed is opgeleid, niet enkel
omtrent de tool maar ook aangaande het datamodel, de strategie
en het merkhandboek.

“

• Implementeer niet alles tegelijk en hou de eerste versies van
flows eenvoudig. Dit garandeert een korte time-to-market
en vermijdt te hoge marketingdruk en inconsistentie tussen
processen.
• Na het observeren van de resultaten van je geïmplementeerde
flows kun je stapsgewijs verfijnen op basis van de impact en
extra stappen en kanalen toevoegen.

Meer informatie over de implementatie van een marketing
automation platform vind je op onze blog.

91% van de marketeers zegt dat software voor
marketing automation essentieel is voor hun bedrijf
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truelist.co

”

Laatste opmerkingen
Enkele laatste punten om rekening mee te houden bij de implementatie
van een marketing automation platform:
• Zorg ervoor dat je marketing automation integreert met andere
applicaties in je organisatie, vooral met de verkoops- en
serviceplatforms. Het kan bijvoorbeeld een goed idee zijn om te
voorkomen dat commerciële berichten worden verzonden wanneer
de consument een actieve klacht heeft bij je serviceafdeling.
Tegelijkertijd is het voordelig om het servicepersoneel inzicht te
geven in de communicatie die klanten hebben ontvangen terwijl ze
telefonisch of via chat contact met hen opnemen.
• Test, test, test! Controleer met behulp van A/B of multivariatetesten wat wel en niet werkt en pas je berichten erop aan. En doe dit
opnieuw en opnieuw!
• Vermijd verhoogde communicatiedruk voor je publiek. Vooral
de combinatie van veel automatische trajecten met veel adhoc berichten kan ervoor zorgen dat je ontvangers je berichten
niet meer lezen, je als spam melden of zich helemaal afmelden.
Sommige marketing automation platforms hebben ingebouwde
marketingdrukfunctionaliteiten om deze communicatieoverbelasting te voorkomen.
• Het Internet of Things (IoT) zal meer data in de mix brengen en
zo nieuwe mogelijkheden voor marketing automation aanbrengen.
Maak plannen om deze gegevens (op een privacy-vriendelijke,
respectvolle manier) op te nemen in je marketingstrategieën en
-tactieken.
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Intracto, jouw full-service partner
Intracto is de partner bij uitstek voor ondernemingen die een blijvend competitief voordeel willen ontwikkelen in een snel evoluerende
wereld. We geven de ondernemingen van morgen mee vorm op gebied van strategie, creatie, content, technologie en marketing. Onze
sterkte zit niet alleen in de brede waaier aan expertises die we in huis hebben, maar ook in de diepgang van die kennis.

STRATEGIE

CONTENT

CREATIE

MARKETING

TECHNOLOGIE

Hands-on experten

Dicht bij de klant

Op verschillende campussen, verspreid over
de Benelux, staat talent centraal. Van concept
creatie en analyse over ontwikkeling en
uitwerking tot de opvolging op lange termijn:
we hebben alle competenties in eigen huis.
Reken op onze experts voor een volledige en
kwalitatieve aanpak van jouw projecten.

Ervaren ontwikkelaars, copywriters, ontwerpers,
marketeers en andere specialisten werken elke
dag nauw samen met elkaar en onze klanten.
Dankzij verschillende campussen in België en
Nederland staan we immers ook letterlijk dicht
bij onze klanten. Zo kunnen we nog korter op de
bal spelen en als één team samenwerken.
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Intracto werd opgericht in 2005 en bouwt
sindsdien mee aan de business van
nationale en internationale klanten zoals
Knauf Insulation, Akzo Nobel, Jumbo,
Michelin, Brussels Airport, Manna, KLM,
MediaMarkt, Kinepolis en Volvo.

Nog meer weten over marketing automation?
Elke samenwerking begint met een goed gesprek.
+32 (0)14 28 29 20 (België)
+31 (0)88 201 31 00 (Nederland)
info@intracto.com
www.intracto.com

