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INTRODUCTIE
Digitale marketing is van fundamenteel belang
voor het succes van bedrijven.
Het online aanbieden van producten en diensten, communiceren
over je merk, en online leads genereren, is vandaag de dag een
onmisbaar deel van je marketingmix. Het is dus belangrijk dat jij als
bedrijfsleider weet wat digitale marketing precies kan betekenen
voor je bedrijf.
Maar online marketing is slechts het topje van de ijsberg.
Marketeers en bedrijfsleiders moeten beseffen dat digitale
marketing nood heeft aan een complete strategie.
Zoekmachine optimalisatie, online advertising, marketing
automation, content marketing en conversie optimalisatie
technieken gaan hand in hand. Zo ga je de aandacht van je klant en
je prospect verdienen en ze uiteindelijk loyale kopers laten worden.
In dit ebook lichten we je graag de belangrijkste elementen van
online marketing toe en zetten we je op weg naar de digitale
toekomst van jouw bedrijf.
Tom De Baere
Sr. Digital Strategist
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Voor wie is dit e-book?
In een steeds veranderend digitaal landschap is
succes steeds meer verbonden met wat je doet
Ontwikkelingsniveau

- of niet doet - op digitaal gebied.
Ben je een manager of CEO van een klein tot
middelgroot bedrijf en wil je meer weten over
digitale marketing?

Zeker iets
voor jou!

Ben je een ambitieuze manager die gelooft dat
digitaal en online belangrijk is en bijdraagt tot
de resultaten van je bedrijf?
Dan is dit e-book op maat gemaakt voor jou!

Beginner

In ontwikkeling

Gevorderd

Expert

Dit ebook geeft een introductie tot digitale marketing.
Het bevat een overzicht van alle belangrijkste tools
& tactics die aan bod komen bij het opmaken en
uitvoeren van een digitale marketingstrategie.

Achteraan is er een woordenlijst
toegevoegd, zo kan je gemakkelijk en snel
het vakjargon van digitale marketing doorgronden.
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Wat is digitale marketing
en waarom is het belangrijk?
Digitale marketing is het vindbaar maken en versterken van
producten, diensten en merken via online media kanalen.

Enkele
cijfers!

Consumenten en kopers gebruiken vandaag meerdere kanalen
en toestellen om zich te informeren. Ze doen uitgebreid hun eigen
online onderzoek over een aankoop, alvorens ook maar een voet te
zetten in een winkel of met een verkoper te praten.
Klanten zijn tegenwoordig meer dan ooit geïnformeerd.
Binnen enkele seconden kunnen ze alles vinden en ontdekken
over productkwaliteit, beschikbaarheid en prijs. Bedrijven moeten

48% begint zijn zoektocht
via zoekmachines

klaar zijn om met hun klanten in interactie te gaan op elk digitaal
platform, elk kanaal of elk toestel.
33% start door de
websites van bedrijven
en merken te bezoeken

26% zoekt via
mobiele applicaties
Bron: Google Think Insights
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Wat is de ROI van
digitale marketing?
Eigenlijk bestaat digitale marketing vandaag niet
meer. Vandaag spreken we van marketing in een
digitale wereld. Om een reële Return On Investment
te krijgen moet de basis goed zitten.
In zakendoen zijn er slechts een paar elementen die
écht belangrijk zijn. Efficiëntie, kostenreductie, omzet
en marge zijn daarbij het meest genoemd. Hierbij kan
digitale marketing helpen.
Wanneer je consistent en op een relevante manier
aanwezig bent op de fysieke en digitale plaatsen die
klanten gebruiken om zich te informeren en te kopen,
dan bouw je een vertrouwensrelatie op met je klanten.
En dan is de ROI van digitale marketing reëel.
Marketing in een digitale wereld is vandaag helemaal
anders dan pakweg 10 jaar geleden. Het gaat vandaag
niet meer over “push communicatie”, dat stoot
klanten af. Wat wél werkt is “pull”, waarmee je klanten
aantrekt. Maar wanneer de basis niet goed zit,
dan komt er ook geen ROI.
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Eerst de basis,
dan digitale marketing
Klanten kopen niet wat je verkoopt.
Ze kopen vooral wie je bent en waar je voor staat.
De basis moet dus goed zitten. De basis van elke
digitale marketingstrategie bestaat dan ook uit
het begrijpen van jezelf, waar je voor staat, en vooral:
het begrijpen van jouw klant. Wie wil je zijn voor jouw
klanten? Waarom moeten klanten voor jou kiezen?
Wie zijn jouw klanten? Dat zijn de klassieke vragen.
Maar klanten centraal stellen betekent ook ze door
en door begrijpen. Wat is hun beslissingsnemingstraject? Welke noden hebben ze tijdens dit traject?
Welke vragen hebben ze en welke kanalen
gebruiken ze?
En ook: wat wil je bereiken met je digitale marketing?
Wens je een betere naambekendheid, meer klanten,
grotere klanten, of wil je nieuwe markten betreden?
Het opzetten van je digitale marketing strategie begint
bij het duidelijk krijgen van je doelstellingen.
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Wat zijn jouw
business doelstellingen?
Vòòr je digitale marketing succesvol kan inzetten,
moet je weten wat je precies wil bereiken, en hoe je jouw succes zal meten.
Een succesvolle digitale marketingstrategie herken je niet aan hoeveel nieuwe trends
of neologismen het bevat, maar wel aan hoe effectief het is in het bereiken van business
doelstellingen.
Wat wil je bereiken?
•

meer merkbekendheid

•

meer leads en meer klanten

•

hogere conversie

•

tevreden en loyale klanten

•

nieuwe doelgroepen

•

meer verkoop bij bestaande klanten

•

thought leadership of intellectueel leiderschap

Een goed begrip van wat je wil bereiken, zowel kwalitatief als kwantitatief, is essentieel.
CEO’s of managers verwachten meetbare resultaten. Daarom bevat je digitale marketingstrategie naast objectieven, ook meetbare KPI’s, kosten en ROI verwachtingen.
Denk bijvoorbeeld aan performantie parameters zoals retentie, doorlooptijd nieuwe klanten,
aantal nieuwe prospecten of leads, etc.
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Gebruik de
juiste technieken
en tools
2.1		 Website
2.2		 SEO
2.3		 Content marketing
2.4		 Social media
2.5		 E-mailmarketing
2.6		 Marketing automation
2.7		 Inbound marketing
2.8		 Online adverteren
2.9		 Mobiele marketing
2.10		

Personaliseren

Componenten van
digitale marketing
Het aantal mogelijkheden binnen digitale marketing

Een website is de basis, maar andere technieken

is schier eindeloos. Digitaal succes bestaat erin om

zijn eveneens nodig om succes te boeken. Welke

de juiste technieken te combineren.

technieken je precies nodig hebt hangt af van je
marketingstrategie, m.a.w. wat jij wilt bereiken als

Enkel een goede website hebben staat niet gelijk aan

bedrijf.

een succesvolle digitale marketingstrategie.
Het zorgvuldig inzetten, balanceren en permanent
Je kan het vergelijken met het bouwen van een

meten en bijsturen is cruciaal om tot digitaal

prachtig hotel, maar zonder er wegen naartoe aan te

marketing succes te komen.

leggen, of wegwijzers te voorzien. Ons hotel gaat niet
door klanten gevonden worden.

Ook de volgorde van het inzetten van deze technieken
is van belang. Daarom zetten we in dit hoofdstuk deze
technieken voor jou in de juiste volgorde...

WEBSITE

SEO

CONTENT

SOCIAL MEDIA

E-MAIL

AUTOMATION

MOBIEL

INBOUND

ADVERTEREN

PERSONALISEREN
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De essentiële basiselementen van een goede website
Vandaag fungeert een website als digitale toegangsdeur naar je business.
Een technisch goede en visueel mooie website is niet voldoende.
Net als een traditionele winkel, moet het een

•

Werkt je website op mobiele toestellen?

doelstelling zijn om bezoekers naar je website te

•

Kan je pagina’s personaliseren?

krijgen en hen te stimuleren om je product of dienst te

•

Kan je voldoende meten?

kiezen. Zonder duidelijk zicht op wie je wil aantrekken

•

Hoe ga je tot conversie komen?

en met welke tools je dit kan doen, bereik je niets.

•

Heb je een integratie met CRM ?

•

Zorgt je website ervoor dat de inhoud

Zoals in het voorbije hoofdstuk overlopen, is dat de

automatisch bij klanten terecht komt?

basis. Zodra je een duidelijk zicht hebt op het hoe en

•

Is je website strategisch en technisch vindbaar?

wat je wilt bereiken, dan is het volgende belangrijk:

•

Versterkt het design je doelstellingen?

“97% van de gebruikers haakt
af op jouw website, wanneer
wat ze zien hen niet bevalt.”
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8 tips voor een geoptimaliseerde website
Minimaliseer het aantal clicks

Zorg voor een intuïtieve navgatie

Bezoekers hebben weinig geduld. Zorg dat

Ontwikkel je site zodanig dat gebruikers

de volgorde waarin ze content consumeren

instinctief hun weg vinden.

“gelaagd” is, en dat in slechts een aantal klikken.

Zorg voor een interne zoekfunctie

Gebruik prachtige beelden

Iedereen is het gewoon om snel opzoekingen

Beelden, aantrekkelijke kleuren en knoppen

te doen via Google. Zorg dat je website ook een

die duidelijk zichtbaar zijn. Dit maakt je website

goede zoekfunctie heeft.

aantrekkelijk. Hoe kwalitatiever, hoe beter!

Denk aan je mobiele gebruikers

Online leesbare content

Steeds meer mensen bezoeken websites met

Bezoekers moeten makkelijk doorheen jouw

mobiele toestellen. Zorg dat je website perfect

content kunnen gaan. Geen grote blokken tekst,

aangepast is aan deze toestellen en

maar witruimte, alinea’s, lijsten en tussentitels.

de opzoekingen die mensen daarop doen.

Minimaliseer laadtijden

Zo min mogelijk scrollen

Heb je een trage website, dan ben je minder

Plaats de belangrijkste informatie bovenaan.

vindbaar op Google. Zorg dat je geen grote

In vaktermen heet dit “above the fold”.

beelden, complexe applicaties of een slechte

Bezoekers bekijken de onderkant van

hosting partner hebt.

je pagina’s veel minder.
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Optimaliseren met
Search Engine Optimization
Het meest waardevolle verkeer naar een website
gebeurt organisch oftewel ‘niet betalend’.
Je bereikt organisch verkeer door gebruik te maken

Verhoog

Verbeter je

van Search Engine Optimization (SEO). Op termijn is

doelgericht

ranking in de

verkeer

zoekmachines

dit de meest duurzame business strategie.
SEO omvat drie elementen: je website, content en
links van externe websites naar jouw website. Inzetten
op SEO vergt relevante content, inspanningen om
deze content op de juiste manier te publiceren en het
opbouwen van links naar je website.

Branding
voordelen

Verminder de
afhankelijkheid
op PPC

Op deze manier wordt jouw website als belangrijk
beschouwd door zoekmachines en bijgevolg hoger
geplaatst in de zoekresultaten.
Inzetten op SEO is een absolute must voor wie met zo’n
laag mogelijke kost toch wil scoren in zoekmachines
Xaveer Rumbaut • Marketing Technologist
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Gevonden worden
met de juiste content
Wees geen zuiver sales kanaal. Deel en creëer inhoud
die relevant is voor je bezoekers. Indien jij ze helpt om
hun doelstellingen te behalen, kiezen ze des te
De ‘Sweet Spot’

gemakkelijker voor jou.
Dit is wat experten content marketing noemen.
Het doel van content marketing is om de sweet spot
bij je klanten te bereiken. Dat is de intersectie tussen
jouw kennis en passie en de interesses en noden

Wat de klant

van klanten.

zoekt

Wat jij als bedrijf
kan bieden

Storytelling is hier een handige techniek.
De effectiviteit van een verhaal is niet te onderschatten. Mensen onthouden je bedrijf, merk of
product veel beter als ze er een verhaal aan
kunnen koppelen.
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Begrijp jij de klant voldoende?
De Customer Journey
Social ads
PPC

Reviews

Sociale netwerken

Media

Online ads

Overweging
Word of Mouth

PR

Nieuwsbrief

Blog

Email

Aandacht

Forum

Print
TV
Radio

Website

Blog

Service

Aankoop
Winkel

Direct mail
Email

Ambassadeur

FAQ

Promoties

e-commerce

Website bezoekers kopen vrijwel nooit direct een product of dienst bij een eerste bezoek.
Voordat de bezoeker overgaat tot aankoop heeft hij al een heel proces doorlopen van onderzoek doen
en vergelijken. Het is dus cruciaal dat tijdens elk contactmoment met de klant, precies op het juiste moment,
de juiste informatie getoond wordt. Informatie die op dat moment relevant is, zet aan tot de volgende stap
en leidt uiteindelijk ook tot aankoop.
Het proces van bewustwording tot aankoop, de zogenaamde customer journey,
in kaart brengen is een cruciale stap in het bouwen van je digitaal marketing plan.
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“Content
marketing
is geen sprint:
het is een
marathon”

Hogere ROI dan
klassiek adverteren
Inzetten op content marketing vraagt een langdurige
inspanning. Sporadisch bloggen en publiceren op
sociale media is niet effectief.
Het opbouwen van een online reputatie vraagt tijd.
Klassiek gezien zal je pas na 9 à 12 maanden

Content Marketing

resultaten beginnen zien.

31 leads / €1000

Bij klassiek adverteren stopt het effect zodra je
stopt met adverteren. Dat is niet zo met content:
content heeft namelijk een cumulatief effect en blijft
doorwerken.
Dat zorgt ervoor dat de return van content marketing
op lange termijn hoger is dan van klassiek adverteren.

Paid Search

9 leads / €1000
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Zonder deze kanalen
ben je online onzichtbaar
Sociale media zijn veel meer dan een hype. Voor
sommige doelgroepen zijn deze kanalen primaire
communicatiedragers geworden. Je kan er uitstekend
werken aan jouw branding, of zichtbaarheid creëren
voor jouw bedrijf.
De belangrijkste meerwaarde is de mogelijkheid om te
connecteren met je doelpubliek. Een goede customer
service kan niet meer zonder Twitter of Facebook. De
informele sfeer op sociale media is perfect om conversaties aan te gaan met (potentiële) klanten.
In functie van je objectieven gaat je sociale media
strategie er anders uitzien.

Gebruik sociale media om
te verwijzen naar jouw blogs en
andere content-stukken op je website!
Freek Stevens • Sr. Digital Marketer
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Relevante content
met de 5-3-2 regel
Investeren in sociale media vraagt tijd en energie.
Naar wat zoeken je klanten? Welke content en welk
formaat ga je publiceren? Welk kanaal ga
je gebruiken? De 5-3-2 regel helpt jouw op weg.
Zorg ervoor dat van 10 posts op sociale media:
•

5 posts relevante content van anderen bevatten

•

3 posts content zijn die je zelf gecreerd hebt

•

2 posts persoonlijker zijn waardoor je bedrijf
menselijk wordt.

Giet dit in een geïntegreerde sociale media strategie
met een consistente tone of voice en je creëert

content
curatie

content
creatie

content
personalisatie

vertrouwen bij jouw klanten.
Dit is een werk dat tijd in beslag neemt. De eerste
weken lijkt het alsof je content maakt voor heel weinig
mensen. Hou dit enkele maanden vol en je zal merken
dat meer en meer mensen jou volgen, interessant
vinden en jouw content beginnen delen!
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Stevige winst voor een lage kost
Zowel in B2B als in B2C is e-mail marketing

•

Weet wat de geadresseerde boeit zodat je

nog steeds een van de meest effectieve

de juiste content kan bieden op het juiste

communicatiekanalen.

moment in de customer journey.
Personaliseren is dus een must.

Ondanks dat e-mail marketing lijkt uit te sterven,

•

Veel mensen lezen e-mails op hun smartphone,

jongeren gebruiken het schijnbaar nog amper, is en

zorg dat je e-mails daar ook voor

blijft het een sterk kanaal. Het heeft doorgaans een

geoptimaliseerd zijn.

lage kost en kan een stevige ROI opleveren.

•

Hou er rekening mee dat het respecteren van de
wet op de privacy een belangrijke vereiste is om

Om e-mail marketing maximaal te benutten, hou je

aan e-mail marketing te doen. Het opbouwen en

best altijd rekening met de volgende elementen bij het

onderhouden van een opt-in lijst is dus significant.

opstellen van een e-mail:

Er zijn verscheidene platformen ter beschikking
die je hierin kunnen ondersteunen, zoals
marketing automation of e-mail engines.
Jonas Verhaege • Sr. Marketing Technologist

“Gepersonaliseerde
emails hebben 41%
hogere CTR en 29%
meer unique opens”
Bron: Email Marketing To-Do List for 2017 • www.leadsparrow.com/blog
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Meer kunnen
dankzij automatisatie
Marketing automation is een krachtige software ter
ondersteuning van dagdagelijkse marketing acties.
Door automatisatie kan er véél beter worden
ingespeeld op het gedrag van prospecten en
klanten. Zo kan er relevante content op het juiste
moment in de customer journey worden aangeboden
en gepersonaliseerd. Op die manier zullen ook betere
resultaten in nieuwe verkoop, meer-verkoop of
klantenervaring behaald worden.

“38% ziet een ROI
na drie à zes
maanden”
Bron: De staat van marketing automation in B2B
Thomas van Manen, Marketingfacts

Door gebruik te maken van deze software,
kan je zelfs met een beperkt team in dialoog
gaan met je prospecten en klanten.
Investeren in marketing automation doe je wel best
pas wanneer je de basis van digitale marketing hebt
geïmplementeerd en je klaar bent om te schalen.

Wist je dat Invisible Puppy neutraal
adviseert over welke marketing automation
technologie best past bij jouw bedrijf?
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Snelle ROI met inbound marketing
In het “klassieke” marketing model waarbij je

Inbound marketing bestaat uit volgende elementen:

een boodschap brengt naar een bepaalde
•

(meestal brede) doelgroep, investeer je vaak fors

Consistent relevante content ter beschikking

alvorens je de juiste doelgroep tot een aankoop kan

stellen die klanten aantrekt, converteert

aanzetten. Men spreekt in dit geval over “outbound”

en laat kopen.
•

of “push communicatie”.

Landingspagina’s met formulieren om
prospecten te identificeren.

Inbound marketing daarentegen gaat een duidelijk

•

Emails en automatisering die klanten, al dan niet
gradueel, aanzetten tot kopen.

gedefinieerde groep van klanten op een gestructureerde manier aantrekken, identificeren,
en aanzetten tot een aankoop.

Inbound marketing is een techniek die, indien juist
toegepast, snel tot resultaten kan leiden.

Sluiten

Fans

Leads
Overtuigen

Klanten

Aantrekken

Bezoekers

Vreemden

Online de juiste klanten aantrekken

Inspireren

22

WEBSITE

SEO

CONTENT

SOCIAL MEDIA

E-MAIL

AUTOMATION

INBOUND

ADVERTEREN

MOBIEL

PERSONALISEREN

Starten met online adverteren
Snel, relatief goedkoop,

Zoekmachines (PPC)

en specifiek jouw doelgroep bereiken

Banners

De voordelen van online adverteren:
•

Je kan snel starten

•

Het heeft een relatief lage kost

•

Je kan jouw doelgroep specifiek targetten

•

Alle resultaten zijn meetbaar en direct

Email marketing

Blogs

beschikbaar
•

Je kan bijsturen tijdens jouw campagne

Pop-ups

Er bestaan verschillende soorten online advertising,
gaande van adverteren in zoekmachines, sociale

Mobiel

netwerken, maar ook affiliate marketing,
Remarketing

en remarketing.

Video’s
Advertentietypes
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Adverteren op zoekmachines
Bij adverteren op zoekmachines zoals Google of
Bing, adverteer je om bij bepaalde zoekopdrachten
bovenaan in de resultatenlijst te komen. Het grote
voordeel hierbij is dat je mensen bereikt die reeds op
zoek waren naar jouw dienst of product.
Via adverteren op sociale netwerken kan je dan weer
bepaalde content laten verschijnen op de tijdlijn van
mensen die tot jouw doelgroep behoren.
De mogelijkheid om jouw doelgroep tot in de kleinste
puntjes te bepalen is hier een enorm voordeel.

Creëer meer sfeer en branding door visuals
te gebruiken bij zoekadvertenties!
Laurens Gozin • Online Marketer
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Remarketing
Remarketing is het proces waarbij je eerdere

Zo kunnen deze advertentie-netwerken bijhouden

bezoekers van jouw website opnieuw wilt bereiken

wie er jouw website bezocht heeft. Deze mensen kan

via een online advertentie.

je daarna opnieuw een banner, een Facebook advertentie of een pre-roll op YouTube laten zien.

Zowel Google als Facebook werken daarbij met
een stukje software of computercode dat je op jouw

Remarketing is ideaal om mensen die twijfelden over

website moet plaatsen. Dit gaat heel eenvoudig,

een aankoop toch te overtuigen terug te komen

en is makkelijk te doen.

naar jouw website.

Stuur een boodschap naar
mensen die jou al bezochten

Prospect

Prospect keert terug naar je website

Je website

Prospect wordt

Prospect

getracked

verlaat je website

Je advertentie
op een andere
website
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Mobiele marketing
om te overleven als bedrijf
Mobiele marketing gaat over
veel meer dan je website mobiel maken
Mobiele marketing is cruciaal voor elk bedrijf. Het is een misverstand dat mobiele marketing enkel gaat over je website visueel
aantrekkelijk maken op een smartphone of het hebben van een
app. Bij het nemen van beslissingen spelen smartphones een
enorme rol in het leven van consumenten. Het zijn als het ware
‘verkoop assistenten’ geworden.
Overloop de volgende initiatieven om te ontdekken hoe jij
jouw business objectieven het best koppelt aan een mobiele
marketingstrategie:
•

Analyseer micro moments om gerichter te adverteren

•

Behaal meer lokale klanten met geo-targetting*

•

Verbeter je klantenservice met mobile messaging*

•

Versnel je klanten-interactie met chatbots en
artificiële intelligentie

•

Verhoog je online sales met een mobiele app

“96% van de
consumenten
gebruikt zijn smartphone om iets
gedaan te krijgen”
Bron: ‘How mobile has changed how people
get things done: new consumer behavior data”
September 2016, ThinkwithGoogle.com
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Q

“Binnen een paar jaar zal
meer dan 90% van de
communicatie met bedrijven
en merken verlopen via
mobiele schermen”
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Ontwikkel je mobiele strategie
Bij het bepalen van je mobiele strategie, maak je best
gebruik van de “1-2-3-aanpak”:
1. Maak een lijst van mobiele initiatieven die je kan
toepassen in een aantal maanden.

Een mobiele marketingstrategie
visualiseer je over 3 tot 5 jaar!
Tom De Baere • Sr. Digital Strategist

2. Maak een onderscheid tussen inhaal- en
innovatieve initiatieven om te weten waar je achterstand t.o.v. de concurrent kan inhalen.
3. Splits je lijst vervolgens op in klant- en werknemersgerichte initiatieven. Met andere woorden:
wat verbetert jouw eigen organisatie en wat verbetert
jouw customer journey? Op die manier kan je mobiele
technologie gebruiken om een betere, snellere en meer
wendbare organisatie uit te bouwen.
Zodra je dit gedaan hebt, kan je op basis hiervan prioriteiten stellen en verder plannen maken.

Meer weten? Lees onze blogpost:
“Hoe bouw je een mobiele
marketing strategie?”
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Ben je klaar voor personalisatie?
Diep van binnen willen we ons allemaal speciaal

AUTOMATION

INBOUND

ADVERTEREN

Heb je
verschillende
target markets?

Heb je
persona’s
gemaakt?

Zijn je klanten
geografisch
verspreid?

Heb je
verschillende
boodschappen?

MOBIEL

PERSONALISEREN

Verkoop je aan
verschillende
bedrijfsgroottes?

voelen en behandeld worden als individu. Bij je klant
is dat niet anders. Daarom is personalisatie een
fundamenteel element in je digitale marketing
strategie.
Personalisatie gaat verder dan iemand met zijn
naam aanspreken in een email. Je kan personaliseren in functie van aankoopgedrag, gedrag op

Heb je je
gevarieerde
content?

jouw website, doorklikgedrag vanuit jouw emails,
offline gedrag tot en met de plaats waarin iemand
zich bevindt in de customer journey.
Een belangrijk sleutelwoord hierbij is relevantie.

Verkoop je aan
verschillende
soorten
industrieën?

Verkoop je
verschillende
goederen of
diensten?

Je verzendt dus best de juiste boodschap met het
juiste product op het juiste moment via het juiste
kanaal.
Overloop de grafiek en je zal snel genoeg weten of
personaliseren iets is waar je nu al klaar voor bent.

Je bent nog
niet klaar om te
personaliseren.

Tijd om te
personaliseren!

Je bent helemaal
klaar voor
personalisatie!
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De ROI van personaliseren
Personaliseren is winnen. Maar waarom is
personalisatie nu eigenlijk zo belangrijk?
Doordat je je richt op het bereiken van een

Effect van gepersonaliseerde content
vs ‘niet gepersonaliseerde’ content

specifieke doelgroep, kan je jouw boodschap
48%

relevanter maken. Daardoor is de kans groot dat
een consument of beslissingsnemer zich meer

32%

aangesproken voelt en overgaat tot een klik,
17%

download of aankoop.
Personalisatie is gebaseerd op relaties en herkenbaarheid wat zorgt voor meer klantentrouw. Dit leidt
dan weer naar sterkere relaties en een verhoogde ROI.

0%
Veel minder
effectief

3%
Minder
effectief

Ongeveer
hezelfde

Effectiever

Veel
effectiever

Bron: Demand Metric, 2016
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Bouw
een digitaal
marketingplan

3.1		 Naar een digitaal marketing succes in 10 stappen

Naar een digitaal marketing
succes in 10 stappen
Deel je project op in twee delen: strategie en uitvoering.
Strategische fase
1. Stel jezelf de vraag: wat is jouw business? Wie wil je bereiken?

STRATEGIE

En welke weg leggen consumenten af naar jouw
soort product of dienst?
2. Is je website in lijn met de regels van digitale marketing?
3. Wat is je content marketing strategie?
4. Maak je kanalen klaar (website, zoekmachines, email,

UITVOEREN

sociale media, adverteren, landingspagina)
Uitvoerende fase
5. Creëer content voor je klanten.

SUCCES

6. Maak werk van je aanwezigheid op social media.
7. Bouw je eerste online advertentie campagne.
8. Maak je database schoon en start met email marketing.
9. Neem tijd om te testen, te meten en bij te sturen.
10. Investeer pas dan in Marketing Automation.
Wil je hulp bij het maken via
digitaal marketing plan?
Contacteer ons
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Wie is Invisble Puppy
Creating customer love
Moderne marketing vraagt een hands-on
aanpak met een strategisch consistente visie.
Invisible Puppy helpt organisaties bij
het uitzetten van die koers en treedt op als
coach bij de uitvoering.
Samen in de modder
Samen met onze klanten vatten we een missie aan
om hun digitale marketing te optimaliseren.
Digitale marketing in de vingers
Bedrijven zijn vandaag op zoek naar praktische
oplossingen. De wereld van sales en marketing
verandert dagelijks. Invisible Puppy brengt
een team samen van ervaren digitale strategen en
frisse geesten met individuele expertises en geeft
antwoord op deze uitdagingen.

Meer weten over wat we voor jou kunnen doen?
Contacteer ons.
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Onze expertise

Digitale strategie

Inbound marketing

We bepalen samen in een plan wie we

Leads en klanten genereren door kennis

wanneer willen bereiken via specifieke

te delen via uw website, blog, social media,

digitale kanalen.

ondersteund door SEO.

Digitale optimalisatie

Content marketing

Maandelijks evalueren en bijsturen van

Klanten aantrekken en aan uw merk binden

alle digitale acties om uw doelstelling zo

via relevante, kwaliteitsvolle en vindbare

efficiënt mogelijk te behalen.

content.

Marketing automation

Coaching

Het automatiseren van marketing acties

Door middel van workshops, trainingen en

om klanten te inspireren om over te gaan

kennisoverdracht begeleiden we u in het

tot actie.

behalen van de doelstellingen
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Woordenlijst
Het ABC van online marketing
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404

browser venster wanneer de eerste pagina aan het

Een ‘Not found 404’-pagina wordt weergegeven

laden is. Het deel van de pagina waarvoor er moet

wanneer gebruikers, via een link, terechtkomen op

worden gescrold wordt Below The Fold genoemd.

een webpagina die niet meer bestaat. Het is een van
de vaakst voorkomende fouten op het web.

Above the line advertising
Een reclamestrategie om merken te promoten d.m.v.

A/B split testing

massa media zoals kranten, magazines, televisie,

Wanneer je twee versies van dezelfde site ontwerpt

radio, cinema…

en een deel van de bezoekers naar versie A stuurt en
de andere naar versie B. Zo kan je hun interacties met

Adwords

elke versie vergelijken en deze info gebruiken om een

Adverteerplatform van Google.

website te ontwikkelen die meer aanspreekt. A/B split
testing wordt gebruikt voor verschillende zaken zoals

Affiliate marketing

het analyseren van mails, producten en applicaties.

Online marketingvorm waarbij een webwinkel (adverteerder) een affiliate (uitgever of webmaster) betaalt

ABC-customer analysis

voor elke bezoeker, lead of sale die hij genereert via

Een analyse die consumenten verdeelt in drieca-

zijn/haar website of campagne.

tegorieën, waarbij de sterkste consument (met het
grootste verkoopvolume maar minst aantal verbruikte

Algoritme

middelen) valt in categorie A en de zwakste (met

Regels die een zoekmachine gebruikt om organische

het kleinste verkoopvolume maar grootste aantal

zoekresultaten te ordenen.

verbruikte middelen) in categorie C.
Application Programming Interface (API)
Above the fold

Regels in een computerprogramma die zorgen dat

Het deel van de webpagina dat zichtbaar is in een

men informatie uit een service kan halen en deze kan
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implementeren in de eigen applicatie of dataanalyses

Below the fold

van een bedrijf. Het wordt gebruikt om oplossingen

Het deel van een webpagina dat scrollen vereist om

te bieden aan klanten. Bijvoorbeeld het Google

content te zien.

Maps-kaartje van Google dat wordt geplaatst op de
website van een hotel zodat consumenten de locatie

Below the line advertising

makkelijker kunnen terugvinden.

Een reclame strategie waarbij een product gepromoot
wordt via andere media dan above the line advertising

Awareness

zoals direct mailing, trade shows en catalogi. Dit type

Merkbekendheid

van advertenties is minder duur en meer gefocust.

Back-end

Bounce rate

Het gedeelte van een website dat verborgen is voor

Het percentage van mensen dat de site verlaat vanuit

gewone website bezoekers. Het houdt de informatie-

dezelfde pagina waarop ze op de site zijn gekomen,

structuur, applicaties en de CMS op de site in.

zonder door te klikken naar andere pagina’s. Hoe
hoger de bounce rate, des te minder je landing page

Backlinks

relevant is.

Links van andere sites die naar jouw site leiden. Ze
worden ook ‘trackbacks’ genoemd (vooral op blogs).

Brand advocate

Backlinks hebben een grote impact op de ranking van

Merkambassadeur die van pas komt bij community

jouw site.

marketing (of ‘mond-totmond reclame’).

Banner

Breadcrumb

Een lange horizontale online advertentie, meestal aan

Navigatie elementen die aan de top van een web-

de top van de pagina op een vaste plaats.

pagina verschijnen en die jouw pagina verduidelijkt.
Bv. ‘Home > Categorie > Jaar > Maand > Blogartikel’.
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Cache memory

Click-through

Het wordt gebruikt om je webpagina’s die je al hebt

Wanneer een gebruiker een interactie aangaat met

gezien te onthouden. Wanneer je terug gaat naar die

een advertentie en op de website van de adverteerder

pagina’s zullen die sneller laden omdat ze van het

terecht komt.

cache geheugen komen en niet opnieuw over het
internet moeten worden gedownload.

Content management system (CMS)
Tool om de content van een website te onderhouden

Call to action (CTA)

zoals tekst, afbeeldingen, links…

Een instructie (typisch voor print, web, tv en andere
vormen van media) die je aanmoedigt om iets te doen

Contextual advertising

of hoe een actie te ondernemen zoals iets kopen, je

Vorm van gerichte advertenties die op websites of

inschrijven op een nieuwsbrief, contact opnemen…

andere media automatisch worden getoond aan
webgebruikers op basis van hun identiteit en de

Churn rate

gerelateerde content.

Het percentage van de hoeveelheid klanten die je
verliest tijdens een bepaalde tijdsperiode.

Conversie
De overgang van een potentiële klant die de website

Click through rate (CTR)

bezoekt, naar een klant die een actie uitvoert op de

Het aantal clicks op een advertentie gedeeld door

website (zoals zich inschrijven voor de nieuwsbrief of

het aantal keer dat de ad wordt getoond (impressies),

een aankoop doen).

uitgedrukt in een percentage. Bijvoorbeeld wanneer
een banner 100 keer wordt getoond, en één klik krijgt,

Conversion rate

dan is de CTR voor deze ad 1%.

Het aantal bezoekers die een bedoelde actie
ondernemen zoals een verkoop, registratie, nieuwsbriefinschrijving, download…
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Cookie

Crawler

Informatie op een webbrowser dat door de webserver

Deel van zoekmachine software dat webpagina’s

bij latere bezoeken kan worden geraadpleegd, zoals

bezoekt door links en delen van content van de

taalinstellingen.

webpagina voor indexatie in de zoekmachine. Ook
gekend als een spider of een bot.

Cost per action (CPA)
Een prijsmodel dat enkel de kosten van advertenties

CSS

in rekening brengt wanneer er een actie gebeurt,

Dit wordt gebruikt om de lay-out van HTML

bijvoorbeeld een verkoop door een formulier dat werd

documenten te definiëren.

ingevuld.
Customer Relationship Management
Cost per click (CPC)

Het actief onderhouden en optimaliseren van

Het aantal betalingen van een adverteerder voor een

de relatie met bestaande klanten. Organisaties

klik op gesponsorde ad of display ad.

die CRM toepassen, kennen een werkwijze waarin
de afdelingen marketing, sales en klantenservice

Cost per lead (CPL)

samenwerken, hierbij meestal ondersteund door

Een prijsmodel waarbij de adverteerder pas betaalt

CRM-software.

voor de bron wanneer de advertentie wordt vertoond

Bron: www.marketingtermen.nl

én hij een lead heeft gerealiseerd. Deze advertentie
kan een banner zijn, maar ook een tekstlink die

Deeplinking

verwijst naar de adverteerder.

Het gebruik van een hyperlink die verwijst naar een
bepaalde pagina van web content op een website

Cost per mille (CPM)

leidt, eerder dan dat het naar de homepage verwijst.

CPM is de kost per 1000 views.
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Dimensie

Exit page

Kenmerken van de gebruikers, hun sessies

De laatste pagina, ook wel de uitstappagina genoemd,

en hun acties.

die je bezoeker ziet vooraleer hij je website verlaat.

Display advertising

Exit rate

Interactieve vorm van reclame waarbij de adver-

Het percentage van gebruikers dat jouw website

teerder advertentieruimte gebruikt die vooraf is

verlaat nadat ze de webpagina hebben bezocht.

bepaald, zowel qua vorm (skyscraper, leaderboard,
banner…) als qua locatie.

Favicon
Kleine (standaard 16x16 pixels, sommige 32x32 pixels),

Direct traffic

aanpasbare iconen die worden weergegeven in de

Mensen bereiken jouw website door de URL in te typen

web adres pagina in de meeste browsers, naast het

van jouw website op een bookmark.

webadres.

Domain name

GIF

De unieke naam van een website,

Graphics Interchange Formats zijn afbeeldingen

zoals www.invisiblepuppy.com.

die gecomprimeerd worden zodat de transactietijd
verminderd wordt. Ze worden vaak gebruikt op sociale

E-mail engines

media.

Platformen die die je e-mailverkeer, e-mail campagnes
enz. automatiseren. Voorbeelden hiervan zijn Flexmail

Hard bounce

of Mailchimp.

E-mail die terug naar de ontvanger wordt gestuurd en
niet kan worden afgeleverd door een ongeldig e-mailadres of een serverblokkering door de server van de
ontvanger.
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Impression

plaats en de grote ruimte, is het populair bij adver-

Het moment wanneer een advertentie wordt bekeken

teerders, zonder af te doen aan de inhoud.

door een websitebezoeker. Ad impressions worden het
meest verkocht en worden berekend volgens de kost

Linkback

per duizend views (CPM).

Een manier voor web en content publishers om een
notificatie te krijgen wanneer andere publishers naar

KPI

hun pagina of media linken.

Key Performance Indicator: Het meten en analyseren
van prestaties van werknemers en organisaties.

Meta-tags/-descriptions
HTML tags die content van een webpagina voor

Landingspagina

zoekmachine identificeren.

Een campagne-specifieke pagina afzonderlijk van
de hoofdzakelijke website dat één doel en

Micro-site

één call to ation heeft.

Een aparte (deel)website welke vaak een aparte URL
heeft en vaak opgezet wordt in verband met een actie

Lead

of iets waar men speciale aandacht op wil vestigen.

Wordt ook wel prospect genoemd. Wanneer een

Na verloop van tijd wordt de site vaak geïntegreerd

persoon een aanvraag doet voor meer informatie

in de reeds bestaande (hoofd)website en verdwijnt de

(bijvoorbeeld het invullen van een formulier op

speciale URL.

de website), wordt hij een potentiële klant of Lead.
Opt-in
Leaderboard

Iemand die een bedrijf de toestemming geeft om zijn

Banneradvertentie (780 x 90 pixels) die de breedte van

data te gebruiken voor marketing doeleinden.

de pagina bedraagt en terug te vinden is tussen de
top van de pagina en de content. Door de prominente
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Opt-out

Pay per sale (PPS)

Iemand die een bedrijf geen toestemming geeft dat ze

Een prijsmodel waarbij website eigenaar wordt

zijn gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken.

betaald naar gelang het aantal verkopen dat gegenereerd werd door een advertentie.

Organic search results
De natuurlijke zoekresultaten die verschijnen in een

Permalink

aparte sectie (meestal de hoofdbody van de pagina)

De URL, ook wel webadres, van een bepaalde

van de betalende advertenties. Voor de resultaten die

post of pagina.

hier werden opgelijst werd niet betaald, en worden
gerankt door de zoekmachine (die gebruik maakt van

Recency

spiders of algoritmes), in overeenstemming met de

Tijd die voorbijgegaan is sinds de koper een actie

relevantie van de gezochte term.

heeft ondernomen, zoals een websitebezoek of een
aankoop.

Pay per click (PPC)
Een prijsmodel waarbij adverteerders kunnen bieden

Reach

op relevante zoekresultaten. Ze betalen enkel een deel

Het aantal unieke webgebruikers die een website

van hun bod als de consument op hun link klinkt. Dit

één of meerdere keren zien in een gegeven periode,

wordt ook sponsored/paid search genoemd.

uitgedrukt in een percentage van de totale actieve
webpopulatie voor die periode.

Pay per lead (PPL)
Een prijsmodel waarbij de adverteerder een

Remarketing

vergoeding betaalt aan een website eigenaar voor

Targetten van mensen die jouw website hebben

elke klant die naar de website van de adverteerder

bezocht, maar niet hebben geconverteerd. Met andere

wordt geleid.

woorden, je probeert een potentiële consument die
eerder jouw website heeft bezocht te overtuigen om
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deze opnieuw te gaan bezoeken en te converteren

wordt bereikt door betalend te adverteren op search

(zoals een verkoop, registratie, download...).

engines.

Pre-roll

Search engine marketing (SEM)

Een video-advertentie die wordt afgespeeld vooraf-

Het proces dat tot doel heeft websites prominent

gaand aan de video die de bezoeker van een website

in zoekresultaten te laten verschijnen, door search

eigenlijk wil bekijken. Vaak moet de pre-roll video

engine optimization en gesponsorde zoekadvertenties.

volledig worden afgekeken, soms kan na een aantal
seconden worden doorgeklikt naar de werkelijke video.

Search engine optimization (SEO)

Deze vorm van online advertenties wordt onder meer

Het proces dat tot doel heeft om websites vermeld

aangeboden door YouTube.

op zoekmachines zoals Google prominent te laten

Bron: www.marketingtermen.nl

verschijnen (organische zoekopdrachten). Houdt ook in
om de website ‘search engine vriendelijk’ te maken.

Rich media
Online adverteerformaten die geavanceerde techno-

Session

logie gebruiken om een interactievere contentervaring

De tijd die wordt gespendeerd, startend van een

te bieden aan een gebruiker wanneer hij reageert op

gebruiker die een applicatie of website start,

een advertentie.

en uitlogt of deze verlaat.

SAAS

Sitemap

Software as a Service, of Software on Demand, is

Overzicht van de pagina’s van een website dat

software die als dienst op het web wordt aangeboden.

bezoekers en zoekmachines helpt om pagina’s op de
site terug te vinden.

Search engine advertising
SEA, of ‘paid search’, is het proces waarbij verkeer
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Skyscraper

Thread

Een lange online banner (120 x 240 pixels).

Visuele flow van tracken en presenteren van gerelateerde gesprekken en reacties op blogs en blog

Soft bounce

reacties, micro-communities en sociale netwerken.

E-mail bericht dat niet kan worden afgeleverd omwille
van een volle mailbox, niet-werkende server of een te

Tone of voice

lang bericht.

De stijl waarin een bedrijf of merk communiceert met
de doelgroep. Dus letterlijk de stem van de organi-

Storytelling

satie. Het toepassen van één vaste toon in teksten en

Een vorm van content marketing waarbij een

andere communicatievormen maakt de organisatie

persoonlijk verhaal wordt gebruikt om informatie over

herkenbaar en is medebepalend voor het imago.

een merk, product of dienst te geven.

Bron: www.marketingtermen.nl

Bron: www.ensie.nl

Tracking code
Tag

Code die je moet integreren in je pagina’s zodat de

Keyword dat gebruikt wordt om content in sociale

hits die je bezoekers nalaten, opgeslagen worden in

media netwerken en blogs te beschrijven.

Analytics.

Thought leadership

Unique visitors

Een visie binnen de marketingstrategie die uitgaat van

Aantal unieke individuen die een site bezoeken binnen

de inhoudelijke kennis, binnen de organisatie op een

een bepaalde tijdspanne.

specifiek vakgebied. Organisaties proberen autoriteiten te worden op bepaalde kennisgebieden en

UTM code

brengen kennis naar de prospect en klant.

Wanneer iemand klikt op dit soort link, slaat Google

Bron: www.b2bmarketeers.nl

Analytics de informatie van de URL op in een cookie,
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waardoor de acties en reis van de bezoeker op je site
kan gevolgd worden.
Whitelist
Een e-mail whitelist is een lijst met contacten die
aangeven dat ze van een bedrijf een e-mail willen
krijgen in hun inbox, en die niet naar de trash folder
moet worden verzonden.
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www.invisiblepuppy.com
info@invisiblepuppy.com
+32 9 233 31 52
Sint-Denijslaan 201, BE 9000 Gent
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