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Introductie

Het niet ongebruikelijk dat MKB-bedrijven voor sales afhankelijk zijn van één of twee personen.
Het is vaak de eigenaar die via zijn netwerk zelf nieuwe klanten binnenhaalt.
Deze bottleneck hindert de groei en brengt de duurzaamheid van een organisatie in gevaar.
Je wilt als ondernemer controle over sales en dit kunnen beleggen in je organisatie, zonder
daar per se zelf tussen te zitten. 

In dit document leer je alles wat je moet weten om B2B klanten aan te trekken via jouw website.

Wat er mis gaat Online marketing B2B Leads werven

 



Herkenbaar?

Hoe staat de ervaring van een persoonlijk gesprek in verhouding met de ervaring op je website? 

Je wilt online dezelfde overtuigingskracht creëren als in een persoonlijk gesprek. 

“Zet mij met iemand aan tafel en ik converteer ze tot klant.”

”Ik haal de behoefte naar boven en overtuig dat wij de beste oplossing hebben.”

“Ik inspireer met ons onderscheidend vermogen.” 

”Ik enthousiasmeer met onze concrete oplossingen.”



Waarom je nu geen leads werft met jouw website.



1
Je informeert zonder actie.

#



Je gebruikt enorme lappen tekst.



Voeg altijd interactie toe.



Je eindigt blogartikelen zonder actie.



Sluit elke pagina af met een waardebod.



Je Call to Actions zijn vrijblijvend.
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Deze button zegt niets.



Vervang dit met waarde.



Dit is te vrijblijvend…



There we go.



Je design is onoverzichtelijk.

3
#



Call to Actions in primaire kleuren

vallen niet op.



Gebruik contrastkleuren

om aandacht te trekken.



Call to Actions als

tekstlinks vallen ook niet op.



Gebruik daarom altijd buttons.



En blijf het gedrag van je bezoekers

analyseren.



Online overtuigingskracht

begint bij kennis van je doelgroep.



Buyer Persona in kaart brengen.

Wie zijn de
beslissers?

Waarom is
het nu een
prioriteit?

Hoe meten
zij succes? 

Welke
drempels

weerhouden
hen?

Waar halen
zij informatie

op?

Wat zijn de
criteria voor een

beslissing?



Buyer Persona valideren.

Interview je
laatste 5 klaten. 

Interview
prospects  die voor
een andere partij
hebben gekozen. 

Concrete
antwoorden
op de vragen
van pagina 23.

Laat je klanten zo
lang mogelijk
uitpraten. 

Interview
telefonisch,
max. 20 minuten.

Analyseer
websites
die over jouw
dienstverlening
praten.

prospects 

uitpraten. 



Alle antwoorden vooraf.

Wie maakt de
beslissing?

Wat vinden zij
belangrijk? 

Waarom
voelen zij
urgentie?

 
Waarom

kiezen zij voor
jou of een
ander? 

Met deze informatie kun je veilig investeren in content creatie.



Voorbeelden.



1
The Next Lab

#



The Next Lab werkt onder andere voor FinTech bedrijven.

Met een design sprint maken zij inzichtelijk
welke kansen de moeite waard zijn.

Binnen één dag leveren zij een roadmap en blijven
betrokken om de projecten succesvol te realiseren.



Buyer Persona.

Wie? > Eigenaar FinTech bedrijven.

Criteria voor beslissing > Projecten mogen niet op de plank blijven liggen.
 

Waarom nu? > Ontwikkeling stokt. Geen helder beeld hoe te innoveren.

Succes meten > Snelheid van idee tot realisatie.



Resultaat.

Kosten per lead stabiel op €20,-

Case Study: hoe zij met een Focus Sprint binnen 1 dag innovatie brachten.

Case study gepromoot via LinkedIn.

Binnen de eerste week een betalende klant. 
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Optimizely

#



Optimizely werkt voor enterprises met
1000+ werknemers

Haar tooling maakt het mogelijk massaal
online experimenten uit te voeren.

Dit helpt enterprises zo veel mogelijk
bezoekers te converteren tot sales.



Buyer Persona.

CTO, CMO.
Mensen die
verantwoordelijk
zijn voor de
prestaties van
een digitaal
product. 

Wie?
Ontwikkeling van
digitaal product
is complex en
gaat moeizaam.
Versnelling nodig
om targets te
halen.

Waarom nu?
Tooling breed in
organisatie
kunnen
beleggen,
gebruiksgemak
ook voor niet-
technische
teams. 

Succes meten

Beste product op
de markt.

Criteria voor
beslissing



Resultaat.

Verschillende whitepapers met voorbeelden van online experimenten per branche.

Promotie op LinkedIN, Google en Facebook/Instagram.

Constante aanvoer van leads van zowel MKB als enterprises.

Honderden B2B leads per maand, kosten zo laag als €10,– per lead.



Samenvatting doelgroep.

Valideer kennis van je doelgroep voordat je content creëert. 

Biedt deze content aan in ruil voor contactgegevens.

Ontwikkel content die laat zien hoe je uitdagingen van je doelgroep oplost.

Toon jouw WOW-factor.



Jouw doelgroep bereiken.



Buyer Journey.

Het meeste volume zit in de
‘attention’ fase. 

In deze fase hebben prospects een
latente behoefte. Ze zijn inactief.

Je zal jouw boodschap naar ze
toe moeten brengen. 



B2B Doelgroepen

vind je op LinkedIn.

 



Bereik  jouw Buyer Persona.



Maak advertenties die opvallen.

Optimizely gebruikt felle achtegrondkleuren om de aandacht te trekken. 



Test met verschillende afbeeldingen.

De afbeelding met de hoogste click trough rate (CTR) trekt het beste de aandacht.



Direct downloaden vanuit advertentie.

Na klikken op adverentie blijft klant op LinkedIN.

Het formulier op LinkedIN is vooraf ingevuld.

Direct downloaden zonder websitebezoek.

Optimaal gemak = hoge conversie naar lead.



100%
Organic



Word lid van LinkedIn groepen.

Analyseer in welke communities jouw doelgroep zich bevinden.



Op welke websites komt jouw doelgroep?

Analyseer waar online over jouw producten of diensten gesproken wordt.

Je wilt hier aanwezig zijn.



Publiceer hier jouw content.

Websites als Emerce leven van content. 

Elke artikel sluit af met een verwijzing naar de auteur en jouw bedrijf. 



Het is makkelijker dan je denkt…

Zo is Marquant aanwezig op alle grote marketingblogs. 

Waaronder Emerce, Marketingfacts, DutchCowboys, Frankwatching en meer.



Aan de slag!



Gratis sitescan?

Ik kijk graag naar je website en vertel je precies

wat je kunt doen om meer B2B leads te werven. 

Stuur een mail naar bart@marquant-marketing.nl en ik

kom binnen een paar dagen bij je terug.

 

mailto:bart@marquant-marketing.nl


Vergeet ons blog niet!

Onze website staat bomvol video’s en gratis

guides om meer te leren hoe je B2B leads

werft met jouw website.

Marquant-Marketing.nl/blog/ 



Bedankt en succes!


