
Hoe goed kennen we elkaar?







Wie heeft een adblocker geïnstalleerd?





Convergentie ...

We hebben een
uitdaging en die heet
...



Integratie Branding & Performance



Integratie Online & Offline



Integratie Front- & Backend data



Grip krijgen op data stromen
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Magic box

Data …



Magic box
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Maar … hoe maak je hier soep van?



Hoe meten we het succes van technologie?

14Source: Three Deep & Ascend2 “Marketing Automation Trends for Success” (2016)



General Data Protection Regulation

We hebben een
uitdaging en die heet
...



First party data belangrijker dan ooit

ACCURATESSE

Minder dan 5% van first 
party cookies worden

geblokkeerd, tegen >40% 
van third party cookies

PERSONALISATIE

73% van de consumenten
hebben een voorkeur voor
merken die persoonlijke
data gebruiken voor en

relevantere ervaring/service

95% 73%

OPTIMALE ROI

Bij campagnes waarbij
>20% van de impressies

getoond warden aan
klanten, zorgde deze voor

60% van de omzet

60%



Hoe meten we het succes van technologie?

Waar is customer satisfaction gebleven?



Waar is customer satisfaction gebleven?

Hoe meten we het succes van technologie?

Jouw keuze voor marketing software
- en de manier waarop het wordt gebruikt -

bepaalt mede de ervaringen van prospects en klanten



Het stelt je in staat relevante verhalen te vertellen

in de gehele customer journey!



Hoe probeer ik grip te krijgen op de data?



Hoe probeer ik grip te krijgen op de data?

Gather data + Analyze data + Look for patterns = Identify our Mission



Hoe probeer ik grip te krijgen op de data?

Gather data + Analyze data + Look for patterns = Identify our Mission



Hoe stellen we de klant centraal?



Hoe stellen we de klant centraal?

Omdat ik honger heb

Is 47 years old
Has a degree in marketing
Likes peanuts, chocolate, nougat and 
caramel
Loves Snickers & eats one every day
Has an active lifestyle
Has 2 kids
Hangs out at Jack in the box, but eats at 
Taco Bell
Stubbed his toe yesterday



Hoe stellen we de klant centraal?



Het gaat om context



Jobs to be done Moments that Matter

Het gaat om context

https://www.youtube.com/watch?v=Kjcx87JmhvM

https://www.youtube.com/watch?v=Kjcx87JmhvM


Het gaat om context

Waarom piekt het zoekvolume ieder jaar?



Hoe stellen we de klant centraal?

Wens AngstConflict

?



Hoe stellen we de klant centraal?



Value Proposition Canvas

https://strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas

Emotional

Fears

Rational

Why?

What?

How?

https://strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas


Hoe zorgen we dat convergentie werkt?



RFM 
Model

Kies een verdeelsleutel

Hoe zorgen we dat convergentie werkt?



RFM 
Model

Recency
How recently did the 
customer purchase?

Frequency
How often do they 
purchase?

Monetary
How much do they spend?

Kies een verdeelsleutel

Hoe zorgen we dat convergentie werkt?



RFM 
Model

Recency
How recently did the 
customer purchase?

Frequency
How often do they 
purchase?

Monetary
How much do they spend?

Recency
When did we last meet and 
where?

Frequency
How often did we meet 
within x period?

Monetary
How valuable is our contact?

Kies een verdeelsleutel

Hoe zorgen we dat convergentie werkt?



Recency – 1 > 5
How recently did the 
customer purchase?

Frequency – 1 > 5
How often do they 
purchase?

Monetary – 1 > 5
How much do they spend?

Recency – 1 > 5
When did we last meet and 
where?

Frequency – 1 > 5
How often did we meet 
within x period?

Monetary – 1 > 5
How valuable is our contact?

Stem waardes / KPI’s af

RFM 
Model

Hoe zorgen we dat convergentie werkt?



111 - 231 - 221 - 445 - 311 
- 121 - 511 - 233 - 413-

152-111 - 231 - 221 - 445 -
311 - 121 - 511 - 233 - 413-
152-111 - 231 - 221 - 445 -

Herken patronen en verrijk de data

Hoe zorgen we dat convergentie werkt?

Recency – 1 > 5
How recently did the 
customer purchase?

Frequency – 1 > 5
How often do they 
purchase?

Monetary – 1 > 5
How much do they spend?

Recency – 1 > 5
When did we last meet and 
where?

Frequency – 1 > 5
How often did we meet 
within x period?

Monetary – 1 > 5
How valuable is our contact?



Hoe gaan we elkaar beter leren kennen?



Hoe gaan we elkaar beter leren kennen?

Dus ...

1. Organiseer marketing technologie
Wie verzamelt welke data en waarom?

2. Zet de klant centraal
Welk probleem lossen we voor hem op?

3. Creëer een verdeelsleutel
Spreek de zelfde taal voor back-en frontend



Hoe gaan we elkaar beter leren kennen?

En vergeet niet:

“Logica brengt je van A naar B, 
fantasie brengt je overal.”



Dank voor de kennismaking!


