
De mogelijkheden 
van Marketing 
Automation



Marketing Automation

Hoe staat het ervoor?

Wat is het dan?

Voorbeelden

Zelf aan de slag?



Trends in Marketing Automation



Wat is Marketing Automation?

Geautomatiseerde communicatie over verschillende kanalen, 
geactiveerd bij gedrag.

CRM is een database, een kaartenbak en geeft inzicht in hoe 
een klant of lead ervoor staat. CRM is veelal gebruikt door 
verkoop. CRM kan echter perfect samenwerken met 
Marketing Automation. 

En wat is de relatie tot CRM? 



En de relatie tot email marketing?

Marketing Automation gaat een stap verder dan email 
marketing systemen. 

Lead score

Website bezoekers tracking

Integratie met social media 

Profiel verrijking (i.e. meer informatie over een lead)



Is Marketing Automation voor 
iedereen?

Veel aanbieders

Van groot tot klein

 Hubspot

 Salesforce

 Adobe

 SharpSpring

 Marketo

 Mautic (open source)

 OpenCRX (open source)



Wat kan je automatiseren?

• Reminders

• Verjaardagen 

• Online shopping flows

• Bevestigingen van aanmeldingen / downloads / demo’s

• Welkom aan nieuwe klanten

• En veel meer en veel en veel uitgebreider… 



Voorbeeld - Barack Obama verkiezingscampagne

Geef content context



E-mail en postcode

Communicatie “lokaal”

Vrijwilligers “eruit” pikken

Database met stemmers

Something as simple as dropping in a line like, 'You've 
volunteered before; thank you. Now take the next step and 
become a donor,' into a fundraising email to non-donor 
volunteers, had a huge impact on results.“ - Teddy Goff , 
President Obama's Digital Director

Voorbeeld - Barack Obama verkiezingscampagne



Verzamelen data

Verrijken gegevens

Segmenteren

Persoonlijke benadering

Win verkiezingen

Voorbeeld - Barack Obama verkiezingscampagne



Voorbeeld -Vakblad Elite



Voorbeeld –Vakblad Elite 
Trigger



Voorbeeld –Vakblad Elite

versus



Voorbeeld –Vakblad Elite



Voorbeeld –Vakblad Elite

Van Nieuwsbrief tot Abonnee

Tijdig een mail

Alles met workflows vastgelegd

15 emails

4 workflows

“geen” omkijken meer naar 

(behoudens optimalisatie)



Nog meer?

Beste Ebo van der Broek,



Marketing Automation: de voordelen op 
een rij
Voordelen op een rij

• Jouw bedrijf
• Bespaart tijd
• Je bereikt de juiste persoon op het juiste moment
• Je hebt inzicht in hoever je klant is in de buyer journey

• Je klant
• Krijgt relevante content
• Zal meer engagement hebben

• … en dit leidt uiteindelijk tot meer en betere leads



Marketing Automation: zelf aan de slag?

• Hoever wil je gaan?

• Wat kan je automatiseren?

• Wat wil je bereiken? 

• Wat is je budget?

• Welke content heb ik nodig?




