Op een betekenisvolle
manier online leads
genereren

BETEKENISVOLLE MARKETING

Laten we er

direct induiken
Je werkt voor een mooi bedrijf wat inmiddels een aantal jaar bestaat. Jullie hebben
een droom, een missie om met jullie dienst of product de wereld een stukje mooier, beter of gemakkelijker te maken. Jullie steken er veel tijd, passie en energie
in en dat heeft ertoe geleid dat jullie inmiddels een succesvol bedrijf hebben
opgebouwd.
Je bent verantwoordelijk voor marketing of misschien wel eigenaar van het bedrijf.
Je hebt een team om je heen gevormd van fijne en gepassioneerde collega’s. Elke
dag werken jullie hard aan jullie doel: tevreden klanten. En aan de ontwikkeling
van een product of dienst om het leven van jullie klanten steeds een beetje fijner
te maken. Het bedrijf draait goed en via advertising en je netwerk krijgen jullie
regelmatig nieuwe klanten.
Maar je voelt dat het niet genoeg is… Deze manier van klanten werven kost erg
veel energie en past niet goed bij het bedrijf en jullie betekenisvolle missie. Jullie
moeten de aandacht van de doelgroep kopen in de vorm van advertising, terwijl
jullie deze eigenlijk willen verdienen op een waardevolle manier. Dat past veel beter
bij jullie bedrijf én jullie klant.
Als marketingmanager of bedrijfseigenaar maakt het je onzeker; je vraagt je af of
je ook op lange termijn genoeg klanten blijft binden. Je wilt doorpakken… groeien!
Het geeft je regelmatig stress en je zou je het eigenlijk anders willen aanpakken.
Hoe fijn zou het zijn als je een manier zou vinden om structureel te kunnen bouwen aan merkbekendheid, vertrouwen, autoriteit en leadgeneratie? Een manier die
toekomstbestendig is en die niet voelt als reclame. Wat een rust zou dat geven!
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Samen met je collega’s
ben je begonnen met het
creëren en verspreiden
van waardevolle content.
Om op die manier
nieuwe klanten aan je te
binden. Jullie schrijven
blogs, posten op social
media en denken aan
een emailnieuwsbrief
Het past heel goed
bij jullie en het bedrijf
om op deze manier de
doelgroep te inspireren
en te helpen. Want je wilt
immers van betekenis
zijn. Overal om je heen
hoor je dat dit dé manier
is om ook op lange termijn
te zorgen voor leads en klanten.
Alleen: ondanks de tijd,
energie en het geld die jullie hierin steken,
levert deze manier van marketing geen nieuwe
leads op. Jullie blogs zijn niet goed vindbaar via Google,
het websiteverkeer stijgt niet, de volgers op LinkedIn blijven
uit en de reacties op Facebook komen niet op gang. Kortom, het
valt je allemaal vies tegen. Dit vind je frustrerend, want wat als
het je niet gaat lukken om op deze manier nieuwe klanten aan
je te binden?

Als je op deze manier door blijft gaan…
Blijf je afhankelijk van je huidige netwerk
Loopt je concurrent langzaam op je in
Trek je op de lange termijn steeds minder klanten aan
Blijven je advertentiekosten hoog
Daalt de betrouwbaarheid van je bedrijf
Wordt het aannemen van goed personeel moeilijker
Bij deze situatie voel je niet goed, toch? Het staat de groei van jullie bedrijf in de weg en het lukt
jullie hierdoor niet om de betekenisvolle missie van het bedrijf waar te maken. Je gelooft 100% in
het bedrijf, voelt dat er meer inzit en dat er iets moet veranderen. Maar wat?
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Wij herkennen jouw situatie...
In onze tijd in loondienst werkten we jarenlang voor grote bedrijven die hun omzetstroom goed op orde hadden. Stefanie aan de brandingkant en Rosalien aan de
performancekant. Om hun omzetstroom voor de toekomst veilig te stellen en te
kunnen groeien, wilden deze bedrijven marketing op een andere manier inrichten.
Minder nadruk op kortingen, acties, schaarstetrucs en cadeau’s, en meer aandacht
voor het bieden van hulp en inspiratie om écht van waarde te zijn voor de doelgroep.
We begonnen met bloggen, e-mailen, posten en adverteren op social media. Het
voelde voor ons goed om op deze manier potentiële klanten aan te trekken. Maar,
er miste nog steeds iets. Die oprechte drive om mensen te inspireren en te helpen
die we niet voelden in de organisatie. We gebruikten onpersoonlijke stockfoto’s op
social media. Vertelden nog steeds wat de organisatie zelf graag wilde vertellen, in
plaats van de interactie met mensen aan te gaan. En we focusten met content op
volume in plaats van relevantie en kwaliteit. We waren wel op de goede weg, maar
het voelde nog niet goed genoeg. Daarnaast merkten we dat we niet ons volledige
potentieel benutten. We konden beter.
We besloten zelf een bedrijf te beginnen, waarin we konden bouwen aan een
betekenisvolle manier van marketing. Een manier die niet voelt als reclame. Waar
je als merk voldoening uit haalt, zelfs al zou je helemaal geen product of dienst
verkopen. Omdat je je doelgroep écht verder helpt om een mooier, slimmer,
gezonder, makkelijker of gelukkiger leven te leiden. Een manier waarop je echte
impact kunt hebben bij je doelgroep. En dat gedurende het hele proces van
awareness tot prospect. Om uiteindelijk het vertrouwen van je klant te verdienen.
Want uiteindelijk moet het onderaan de streep wel omzet opleveren.
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Omdat we geloven dat als bedrijven van echte betekenis zijn voor
mensen en hun marketing op een waardevolle manier inrichten, ze meer
succes behalen onderaan de streep én toekomstbestendiger zijn.

In ons werk komen we met veel bedrijven in
aanraking die deze marketingomslag proberen
te maken.
Toch lukt het meestal niet. Vaak is het onderliggende probleem dat ze nog de
verkeerde strategie hanteren. Ze boeken hierdoor wel kleine succesjes met contentmarketing, maar hun inspanningen dragen nog niet bij aan de doelstellingen van
de organisatie. De energie, tijd en geld die ze in contentcreatie steken, wegen niet
op tegen de resultaten. Hierdoor stoppen ze met de creatie en verspreiding van
content of zetten ze dit op een laag pitje. Het voelt voor deze bedrijven goed om hun
doelgroep echt te kunnen helpen en inspireren, maar ze willen logischerwijs wel zien
dat het klanten oplevert. En juist dát is vaak het pijnpunt.
We zien bedrijven die zelf aan de slag gaan om wél die goede strategie
neer te zetten en te gebruiken. Zij laten bijvoorbeeld een collega een
training volgen. Maar een training is meestal niet de oplossing, want welke
training is slim? Daarnaast maken drukke agenda’s maken het lastig om de
nieuwe kennis in de praktijk te brengen. Het is juist de één-op-één hulp en
begeleiding die ze nodig hebben om tot een effectieve marketingstrategie
te komen en hiermee te gaan werken.
Veel bedrijven besluiten om een stagiair in te zetten of een contentmarketeer aan te nemen. Een stagiair inzetten is een tijdelijke oplossing. De
social timelines worden gevuld, maar meetbaar resultaat is er nog steeds
niet. En een contentmarketeer vinden die grip heeft op de hele klantreis én
verstand van alle bijbehorende kanalen is niet gemakkelijk.
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Hoe dan wel?
Wij zagen bedrijven worstelen met deze
problemen en bedachten een oplossing om
bedrijven te helpen dit probleem ECHT op
te lossen. We bedachten een methode die
we Betekenisvolle marketing met resultaat
noemen.

Betekenisvolle marketing
met resultaat
Wat betekent jouw organisatie voor een
ander? Dat staat bij Betekenisvolle marketing
met resultaat voorop. Het uitgangspunt
is compleet anders dan bij traditionele
marketing, waarbij het eigenbelang van
de organisatie voorop staat. Bedrijven die
betekenisvolle marketing toepassen willen
iets toevoegen aan het leven van anderen.
Belangrijk in de manier waarop we dit
bewerkstelligen, is het bieden van relevante
en waardevolle content. Content waarmee
je mensen echt verder helpt, impact hebt.
Content die eerlijk en authentiek is.
Met de methode Betekenisvolle marketing
met resultaat zorgen we ervoor dat die
waarde door de hele klantreis voelbaar (en
meetbaar!) is, en dat het vertrouwen voor
een samenwerking of aankoop aan het einde
verdiend wordt. Want ook bedrijven die
het bieden van waarde aan anderen voorop
hebben staan, moeten geld verdienen.
Om ervoor te zorgen dat deze manier van
werken slaagt en ook op de lange termijn
te handhaven is, is het belangrijk dat deze
compleet geïntegreerd is in de organisatie.
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De 10 voordelen
1.
Je krijgt meer vertrouwen van je 			
		doelgroep
2.
		
3.

Je creëert continuïteit in het aantrekken
van nieuwe leads en klanten
Je zorgt voor meer merkbekendheid

4.
Je wordt met jouw bedrijf een autoriteit in
		de markt
5.
Je haalt veel voldoening uit je marketing		
inspanningen omdat je mensen echt 		
		verder helpt
6.
		

Je zorgt voor helder inzicht in de resultaten
van je inspanningen

7.
Je hoeft minder budget te steken in 		
		advertising
8.
		

Je zorgt voor meer structuur en efficiëntie
binnen je team

9.
		

Je creëert meer draagvlak, trots en plezier
binnen de organisatie

10. Je trekt makkelijker goed personeel aan
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Laten we er dieper op ingaan...
Voor Betekenisvolle marketing met resultaat is de juiste strategie essentieel. Die
strategie bestaat uit drie cruciale elementen.

1.
2.
3.

Waardevolle content
Full funnel aanpak
Integratie in de organisatie

waardevolle
content

Dit model laat goed zien wat nu
al goed gaat in je bedrijf en waar
je nog aan moet werken. Zo
groei je in een zo kort mogelijke
tijd door naar een bedrijf met
een hoge merkbekendheid
onder je doelgroep en een
continue stroom warme
leads, die ook nog eens op
een waardevolle manier zijn
verkregen.
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Ben je benieuwd naar de drie
elementen? We nemen ze stap
voor stap met je door.
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It’s not
what you sell,
it’s why
you sell it.
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1. Waardevolle
content
Betekenisvolle marketing met resultaat
begint bij waardevolle content. Om hiertoe
te komen, moet je weten en snappen hoe
je waardevol kunt zijn voor je doelgroep.
Dus: je doelgroep leren kennen! En dan niet
kennen in de vorm van geslacht, leeftijd,
gezinssamenstelling, woonplaats, beroep en
hobby’s (waar veel bedrijven blijven hangen).
Maar kennen in de vorm van doelen en
gedrag. Wat zijn de behoeftes en frustraties?
Hoe denkt en koopt je doelgroep? Pas als je
hier dieper op ingaat kan je echt relevant zijn.

STAP 1
Praat met je doelgroep. Écht praten! Neem
geen enquêtes af, want alleen in een gesprek
kun je doorvragen. Spreek niet alleen met
superpositieve klanten, dan krijg je geen
realistisch beeld. Begin bijvoorbeeld met
drie klanten. Hier heb je al heel veel aan.
Stel vragen over hun doelen en behoeftes,
angsten en frustraties en mediagedrag.
Al deze informatie dient als basis voor je
persona(‘s).

STAP 2
Creëer één of twee persona’s. Met de
informatie die je vanuit de interviews hebt
verkregen, creëer je persona’s. Het liefst één
of maximaal twee, want dan creëer je focus.
Ben niet bang om andere doelgroepen uit te
sluiten. Zij herkennen zich wellicht in bepaald
gedrag van jouw persona’s. En de mensen die
je nu niet bereikt, kunnen altijd later aan bod
komen. Maak je persona visueel, geef hem of
haar een naam en hang een poster van die
persoon bij jouw werkplek.
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STAP 3
Schrijf een merk- of
klantverhaal. Beeld je een
dag in van jouw persona
en omschrijf in verhalende
vorm waar zijn of haar
reis begint. Waar start
zijn of haar uitdaging? En
wat gebeurt er daarna?
Welke uitdagingen en
obstakels komt hij of zij
tegen? En hoe helpt jouw
bedrijf deze persoon in de
verschillende fases die hij
of zij doorloopt? Door dit
op een verhalende manier te
omschrijven en continu vanuit dit
verhaal te denken en te handelen, gaat
je klant zich makkelijker met je identificeren,
roep je meer empathie op en overtuig je
makkelijker.

STAP 4
Creëer content vanuit het verhaal. Pak een vel papier, zet je verhaal en bijbehorende thema’s centraal
en ga brainstormen. Doe dit niet alleen en ook niet alleen met je marketingcollega’s. Vraag uit elk
onderdeel van je organisatie iemand die graag wil bijdragen aan de groei van het bedrijf en ga aan
de slag. Bedenk alleen de onderwerpen en de inhoud. Pas daarna komt de vorm en bepaal je of het
onderwerp aan bod komt in een blog, video, whitepaper, infographic of een andere vorm.

Wat levert dit je op?
Je helpt je klant een stap verder met hun probleem of uitdaging
Je bent van betekenis voor je doelgroep, ze gaan je waarderen en vertrouwen
Ze willen steeds meer van je horen en weten
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2. Full funnel aanpak
Hoe fijn het ook is om van betekenis te kunnen zijn voor je doelgroep, er moet ook geld verdiend
worden. Om onderaan de streep resultaat te zien van je contentinspanningen, is het belangrijk dat je in
je aanpak alle fases van de klantreis meeneemt. Jouw persona staat hierin nog steeds centraal. Creëer
vanuit het verhaal content voor alle fases van de klantreis en stel duidelijke indicatoren om resultaat te
meten. Van continu top of mind zijn voor je doelgroep en het in beeld krijgen van je potentiële klanten
tot het warm(er) maken van deze klanten en het verdienen van de aankoop van jouw product of dienst.

STAP 1
Vraag een e-mailadres in ruil voor gratis content. Zorg ervoor dat je mensen die jij straks gaat
inspireren en helpen kunt opvangen. Als jij waardevolle content verspreidt, willen mensen meer van je
zien en weten. En die mensen wil jij in beeld hebben. Creëer daarom vanuit je verhaal een of een paar
goede content-items waarvoor mensen alleen hun e-mailadres achter hoeven te laten. Dit zullen ze
graag doen in ruil voor écht waardevolle informatie of inspiratie. Zorg ervoor dat je (geautomatiseerde)
e-mails hebt klaarstaan met content die supergoed bij hen past en hen nóg een stapje verder helpt. Op
deze manier begeleid je deze mensen in hun klantreis en verdien je uiteindelijk hun vertrouwen voor
een samenwerking of aankoop.. Het belangrijkste wat je hier meet zijn aantallen e-mailadressen en
interactie op je e-mails.
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STAP 2
Zorg voor de juiste zichtbaarheid. Je
bent nu klaar om mensen echt actief te
gaan helpen en inspireren! Doe dit in de
vorm van bijvoorbeeld blogs en op social
media. Hiermee laat je je deskundigheid
en persoonlijkheid zien. Je kunt je direct
onderscheiden van anderen en laten zien
dat je je klant echt begrijpt. Bloggen zorgt
daarnaast voor een goede vindbaarheid
in Google, wat absoluut nodig is als je
adverteren zoveel mogelijk wilt vermijden.
Maak een praktische, maar vooral haalbare
contentkalender. En zorg ervoor dat alle
content vanuit het verhaal komt. Het belangrijkste wat je hier meet is het bereik en de
interactie op je content.

3. Integratie in de
organisatie
Niemand kent jouw merk, producten of
diensten en doelgroep zo goed als de
mensen binnen je organisatie. Daarom
is het belangrijk dat de marketing zoveel
mogelijk vanuit de eigen organisatie komt.
Júllie voelen je betekenisvolle missie. En
het is voor buitenstaanders moeilijk zich
hierin in te leven. Wat je nodig hebt is
begeleiding om het marketingproces zo
goed mogelijk uit te voeren. En hier en daar
natuurlijk specialistische hulp. Je hebt niet
alle competenties in huis en dat hoeft ook
helemaal niet.

STAP 1
Zorg voor draagvlak in de organisatie.
Om Betekenisvolle marketing met resultaat
te laten slagen, is het essentieel dat de
betekenisvolle missie gedragen wordt
door het hele bedrijf. Als dat lukt is het
vervolgens belangrijk om marketing te
zien als bedrijfsactiviteit in plaats van
een afdelingsactiviteit van de marketing13
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of communicatieafdeling. Als
Betekenisvolle marketing goed
geïntegreerd is in de totale organisatie
en er veel draagvlak is, is dit voelbaar
in de content. Het begint al bij
de strategie. Zorg dat je collega’s
onderdeel zijn en laat ze input
geven. En breng ze op de hoogte van
voortgang en resultaten. Op die manier
zorg je ervoor dat ze zich willen inzetten
voor goede content. Daarnaast geeft
het je bedrijfscultuur een boost!

STAP 2
Richt efficiënte processen in. Zet een
workflow op: welke stappen moet je
nemen om tot de verspreiding van
content te komen en wie is er betrokken?
Dit maakt processen voorspelbaar, herhaalbaar
en daardoor makkelijker. De aansturing ligt bij een
marketing- of communicatie-professional, maar bijvoorbeeld
de input voor een blogartikel kan overal in de organisatie
vindbaar zijn. Zo zorg je ook weer voor extra draagvlak binnen de
organisatie. En omdat inhoudelijke kennis van product en doelgroep vaak op
andere plekken aanwezig is, neemt de kwaliteit van de content toe!

STAP 3

Ga slim te werk. Een (gratis) projectmanagementtool zoals Trello of Asana helpt je om overzicht te
houden, taken toe te wijzen en feedback te geven. Automatiseer taken waar mogelijk zodat je meer
kan doen in minder tijd. Ook templates helpen je efficiënter werken en zorgen voor consistentie in je
content. Als je de kaders hebt staan, ben je klaar om aan de slag te gaan. Jullie hoeven niet alles intern
te doen. Maak gebruik van specialisten op het gebied van contentcreatie en contentverspreiding en
promotie, zoals fotografen, copywriters, seo- advertising- en e-mailspecialisten. Als je een goed netwerk
om je heen hebt, gaat je dat flink helpen. Zo kunnen jouw collega’s zich concentreren op datgene waar
ze goed in zijn.

Wat levert dit je op?
Je zorgt intern voor meer structuur, efficiëntie, continuïteit en consistentie
Meer draagvlak, trots en plezier binnen je team
Je haalt kennis in huis en maakt je bedrijf meer waard
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content
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Met deze drie cruciale elementen van Betekenisvolle marketing met resultaat
geven we je praktische houvast om je bedrijf op een betekenisvolle manier verder
door te laten groeien. Je kunt met dit model goed bepalen welke elementen je al
goed inzet en welke je nog kunt verbeteren. Zo bespaar je een hoop tijd, energie en
geld.
Wat we vaak horen is dat Betekenisvolle marketing met resultaat bedrijven veel
rust, focus, duidelijkheid en voldoening geeft. Bedrijven zien dat er een manier
is om op een waardevolle manier klanten aan zich te binden die goed past bij de
betekenisvolle missie die ze met hun bedrijf hebben.
Leuk om te weten is dat wij met Hallo Blauw ook Betekenisvolle marketing met
resultaat inzetten. We passen alle elementen van het model toe en blijven hierin
continu meten en verbeteren.
Ga stap voor stap door het model heen, je hoeft niet alles in één keer perfect
neer te zetten. Realiseer je dat je een andere manier van marketing aan het
implementeren bent. Het is zal dus niet altijd gemakkelijk zijn en vergt veel
toewijding en energie van jou en je betrokken collega’s.

Wil je onze hulp om Betekenisvolle marketing
met resultaat succesvol in te zetten in jouw
bedrijf? Wij helpen je graag!
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Wij helpen je (helemaal op maat) om de drie cruciale elementen van Betekenisvolle
marketing met resultaat succesvol toe te passen binnen jouw bedrijf. Zodat jouw
bedrijf voortaan klanten aantrekt op een manier waarmee jullie écht van betekenis zijn
voor de doelgroep.

Welke bedrijven zijn gebaat bij onze hulp?
Dienstverleners, of bedrijven die producten verkopen waar veel vragen omheen
zijn (of een langere buying cycle hebben)
Bedrijven die klaar zijn voor een duurzame marketingaanpak waar je nog lang de
vruchten van plukt
Bedrijven die van echte betekenis willen zijn voor hun klant en dit willen 		
omzetten in commercieel resultaat
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Is jouw bedrijf klaar om:
Echt van waarde te zijn voor jouw doelgroep? Waardoor die jouw bedrijf gaat
waarderen, vertrouwen en meer van je wil horen en weten?
Inzicht te krijgen in de resultaten binnen alle fases van de klantreis? Zodat je
hiermee meer (continu) resultaat gaat realiseren, van interactie met de 		
doelgroep tot omzet onderaan de streep?
Meer structuur en efficiëntie te ervaren in het marketingproces? Zodat is er
meer draagvlak, trots en plezier in de organisatie komt?

Plan nu een strategiegesprek met ons in!
Een strategiegesprek is helemaal gratis en 100% vrijblijvend. We kijken samen
waarom de huidige marketinginspanningen van jou en je team geen zichtbare
resultaten opleveren. En we helpen je op weg met een strategie waarmee je op een
waardevolle manier leads genereert.
We zouden het leuk vinden je te spreken!
Stefanie & Rosalien
halloblauw.nl
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