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WELKOM BIJ 
17 november 2017

Ontwikkel een onweerstaanbare content 

strategie. Hoe je vandaag nog wilt 

beginnen!

Dit ben ik!
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ONLINE MARKETING
Alle online activiteiten om de verkoop van producten en/of diensten 
te bevorderen voor uw organisatie. 

CONTENT MARKETING
Content Marketing is het creëren van klantgerichte content, waarbij 
uit wordt gegaan van de behoeften van je bezoekers. 
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Digitalisering binnen MKB bedrijven  stagneert
Onderzoek: MKB Online Monitor 2017 (Kantar TNS iov MKB Nederlands en DTG) 

45% 76% 5%

WAT IS CONTENT? 
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Digitalisering binnen MKB bedrijven  stagneert
Onderzoek: MKB Online Monitor 2017 (Kantar TNS iov MKB Nederlands en DTG) 

45% 
MKB-ers hecht weinig waarde 

aan verdere digitalisering en 
inzet online marketing

76%

van de Nederlanders neemt 
producten/diensten online af 

5%
 de helft van het midden- en 

kleinbedrijf geeft aan nog geen 
5% omzet te halen uit de 

online activiteiten

ONTWIKKELINGEN MKB
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Met waardevolle en relevante content betrek je je doelgroep bij jouw bedrijf of 

merk, zonder dat je bezig bent jezelf te “verkopen”. 

Het draait om het geven van informatie waarmee je (toekomstige) klanten aan de 

slag kunnen, zodat zij jou uiteindelijk belonen met hun loyaliteit. liteit. 

WAAROM CONTENTMARKETING? 
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Meer bezoekers naar je website 

Naamsbekendheid opbouwen

Beter vindbaar worden in de zoekmachines

Meer leads genereren

Imago verbeteren

Omzet

Gemiddeld 40% van de online sales wordt nog steeds vanuit organisch bezoek (niet 

betaald zoekverkeer) gerealiseerd. 

WAT LEVERT HET OP? 
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 PRAKTISCHE
TIPS
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Wat is je doel?   

Voor wie is je boodschap? 

Waar zit de zoekpotentie? Men zoekt online vaak naar een oplossing voor een  

‘probleem´

Transparant, authentiek en realistisch

TIPS OM TE KOMEN TOT ONWEERSTAANBARE 
CONTENT
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Geen lange boekwerken

Waar begin je? Houd focus!

Infographics, vlogs, blogs, downloads, kennisbanken, webinars … 

Vorm die bij jou past. Vol te houden op constante basis. 

 Begin bijv.  met 2 blogartikel per maand (of besteed het uit)  

CONTINUITEIT & FOCUS
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Herschrijf content uit bijv.  een onderzoek, studiemateriaal, interview of artikel

Reageren op actualiteit met je visie of praktijkervaring

Houd overzicht door  een contentkalender te maken

RECYCLEN VAN CONTENT 
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Meten is weten

Eerder behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst  

Probeer & valideer. Wees niet bang om te testen 

Technologie stelt ons in staat om te  bepalen waar je doelgroep zich bevindt en 

hoe men zich op je website gedraagt.

KANALEN BEPALEN
 



14  

PRAKTIJK 
VOORBEELDEN

(UIT DE ZAAL)
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   Inspelen op gevoel i.p.v een product. Storytelling. 

Humor 

Vertaling vanuit China naar de Nederlandse markt 

Humor

Drukste zaterdag van 2017

 BOL.COM en SINGLES DAY
 



16  Doelgroep: 
Ondernemers en HR professionals bereiken

Aanpak:
Keywords bepaald:

Goed werkgeverschap, werk privé balans

Download: 
Inhoudelijke whitepaper

Product: 
NLP (incompany) training

Aanpak:
> Campagnes tbv bezoekers naar pagina

> Campagnes tbv leadgeneratie

> E-mailautomation met meer informatie (content!)

> Service tbv bestaande klanten
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THE
BAMBUU

WAY

BAMBUU

Ontdek The Bambuu Way. In no-time 

meer business uit nieuwe en 

bestaande klanten!
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THE
BAMBUU

WAY

BAMBUU

Ontdek The Bambuu Way. In no-time 

meer business uit nieuwe en 

bestaande klanten!

GOOGLE 
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Do
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\

Do
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BAMBUU

LEAN2SUCCES
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BAMBUU

LEAN2SUCCES
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BEGIN 
VANDAAG 
NOG EN GA 
VOOR GOUD!


