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Welke strategie kies jij?

Sa
le

s

Tijd

Maak gebruik van jouw data!



Werken aan jouw 
online zichtbaarheid 

en jouw merk 

Campagne ja/nee

ü Kennen prospects het merk/model 
wel goed genoeg?

ü Hoe ziet de doelgroep en 
concurrentie eruit?

ü Wie is al klant en past in dit profiel?
ü Waar zitten deze prospects in mijn 

rayon? 
ü Wat hebben we aan de klantreis van 

deze doelgroep gedaan?
ü Hoe sluit de content aan bij de 

manier waarop deze doelgroep 
content tot zich neemt?

ü Past de actie bij mijn merk en 
strategie?



Werken aan jouw 
online zichtbaarheid 

en jouw merk 

Fact Check!
Hoeveel duurder is 
online adverteren 

geworden?

43%

Gemiddeld 43% t.o.v. vorig jaar



Werken aan jouw 
online zichtbaarheid 

en jouw merk 

Voordelen eigen content:

ü Unieke propositie
ü SEO!
ü Positioneer jouw merk!
ü Herkenbaarheid!
ü Content die past bij je 

klanten en prospects
ü CPC kosten



Werken aan je 
online vindbaarheid 

en je merk 

Gebruik van unieke 
content: Voorbeeld

https://www.google.com/search?q=Jij+blijft+aan+jezelf+werken%2C+legt+de+lat+steeds+een+beetje+hoger.+En+dat+verwacht+je+ook+van+je+auto.+Daarom+is+de+Golf%2C+meer+Golf+dan+ooit.+Met+standaard+4+jaar+garantie+en+premium+features+die+autorijden+voor+jou+net+weer+wat+slimmer%2C+makkelijker+en+fijner+maken.&rlz=1C1ONGR_nlNL1026NL1026&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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online zichtbaarheid 
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Succes Story:

ü 20% groei op social media op 
alle kanalen

ü 600% groei op Youtube volgers
ü Lead intake +20%
ü 23% meer breed SEO verkeer
ü 110% op basis van doelstelling
ü 10% lagere CPC prijzen op Google



Werken aan jouw 
online zichtbaarheid 

en jouw merk 

Checklist:

ü Bouw jouw ‘merk’
ü EIGEN CONTENT!
ü Bepaal jouw strategie
ü Gebruik jouw data
ü Kies kanalen zorgvuldig
ü Versnipper jouw budget niet 

teveel
ü Stick to the plan!



Laat jouw prospect 
niet meer los



Laat jouw 
prospect niet 

meer los

Fact Check!

De provincie Zeeland is 
de beste leadopvolger 

van Nederland. 

ja of nee



Laat jouw 
prospect niet 

meer los

Conversie van 
lead naar order, 

per provincie

18,7% Zeeland

12% Noord-Brabant



Conversie van lead naar order, per provincie

Tips & Tricks

ü Maak altijd een offerte!
ü Snelheid van leadopvolging
ü Avondopvolging, meer dan 3% 

hogere conversie
ü Monitor jouw conversie!

Landelijk gemiddelde: 14%



Laat je prospect 
niet meer los

Heractivatie
Van gemist traject naar een order

3,8% op gemiste leads

6,1% op gemiste salestrajecten





Laat jouw 
prospect niet 

meer los

Tips & Tricks

ü Maak altijd een offerte
ü Start met avondopvolging
ü Ga starten met heractivatie!
ü Krijg het verhaal van de klant 

te horen, maak 
jouw verkoopadviseurs beter.
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trouwe 
klantenbase



Het creëren van 
een loyale en 

trouwe 
klantenbase

Fact Check!

Meer dan 50% van de klanten 
wordt gebeld als ze de auto een 

jaar in bezit hebben.

ja of nee



62,2% geen toelichting

Het creëren van 
een loyale en 

trouwe 
klantenbase

5500 Trajecten

3141 Afgerond

Happy call na 1 jaar



Het creëren van 
een loyale en 

trouwe 
klantenbase

Top 3 meest ingevulde 
toelichting

Tevreden

Zeer tevreden

Prima



Het creëren van 
een loyale en 

trouwe 
klantenbase

Tips en Tricks:

ü Blijf in contact, het liefst 
persoonlijk, anders via 
een KCC 
of geautomatiseerd

ü Stel de juiste vraag, 
bijvoorbeeld; wat is de 
leukste beleving die je met de 
auto hebt gehad.



Samenvatting



Het creëren 
van een loyale 

en trouwe 
klantenbase

Laat jouw 
prospect niet 

meer los

Werken aan jouw 
online 

zichtbaarheid en 
jouw merk 

ü Blijf in contact, het liefst 
persoonlijk, anders via een 
KCC of geautomatiseerd

ü Stel de juiste vraag.
Bijvoorbeeld; wat is de leukste 
beleving die je met de auto 
hebt gehad.

ü Bouw jouw ‘merk’
ü EIGEN CONTENT!
ü Bepaal jouw strategie

ü Gebruik jouw data
ü Kies je kanalen zorgvuldig
ü Versnipper het budget niet 

teveel

ü Maak altijd een offerte, voor 
duidelijkheid van de klant

ü Start met avondopvolging

ü Ga starten met heractivatie! 
ü Krijg het verhaal van de klant te 

horen; maak jouw 
verkoopadviseurs beter.

Samenvatting
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