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CHECKLIST
MARKETING
AUTOMATION
Meer bezoekers wil nog niet altijd leiden tot meer omzet. De kosten van
advertentiecampagnes blijven vaak stijgen. Het gaat erom wat er gebeurt als een
bezoeker eenmaal op je website komt. Marketing automation is de ideale
verbinder tussen marketing en sales. En juist hier liggen kansen.
Met dit E-book krijgt u de kans om uw automation strategie op 12 punten te
scannen.
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CHECK UW STRATEGIE
Doelgroep:
o B2B
o B2C
o Beide

Soort orgsanisatie:
o e-commerce/webshop
o dienstverlener
o retailer
o Anders

Nieuwsbrief software:
o Wij hebben een high-end systeem zoals: SalesForce
of Selligent;
o Wij hebben een geavanceerd systeem zoals:
Mandrill of ActiveCampaign;
o Wij hebben een standaard systeem zoals:
MailChimp of Aweber;
o Wij hebben nog geen enkel nieuwsbrievensysteem.
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Marketing automation:
o Wij zetten marketing automation al in
o Wij zetten nog geen marketing automation in

Aantal e-mailadressen huidige database:
o géén e-mailadressen
o 1-100 e-mailadressen
o 100-1000 e-mailadressen
o 1000 - 5000 adressen
o 5000 - of meer adressen

Frequentie van de nieuwsbrief:
o wekelijks
o maandelijks
o enkele keren per jaar
o geen nieuwsbrief

Hoe vaak ontwikkelen jullie content:
o wekelijks nieuwe content
o maandelijks nieuwe content
o enkele keren per jaar nieuwe content
o produceren nauwelijks content
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Verkoop team:
o wij hebben verkopers in dienst
o wij werken zonder vaste verkopers
o wij huren verkopers in via een externe partij

CRM systeem:
o wij maken gebruik van een professioneel CRM systeem
o wij managen klantrelaties via een ad-hoc oplossing
o wij gebruiken geen systeem voor onze klantrelaties

Strategie:
o wij maken gebruik van operational excellence strategie (laagste prijs)
o wij maken gebruik van de product leadership strategie (beste product)
o wij maken gebruik van de customer intimacy strategie (klantrelatie)

Online marketing:
o wij hebben een professioneel e-commerce team in dienst
o wij hebben één of twee online marketeers in dienst
o wij besteden online marketing voor een groot deel uit
o wij hebben geen vast persoon aangesteld voor online marketing
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Implementatie marketing automation:
o binnen nu 3 maanden live met marketing automation
o binnen nu en 6 maanden live met marketing automation
o binnen nu en 12 maanden live met marketing automation
o wij oriënteren ons nog op de mogelijkheden
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NAWOORD
Rock the Web B.V. is een full service internetbureau in Heerlen. Wij zijn
partner van ActiveCampaign en geven support in het Nederlands.
Wil je met één van onze automation experts aan tafel om de checklist te
bespreken?
Neem dan contact met ons op.
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