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Shirtlancering in lockdown





1. Wat is mijn doel van de campagne?



Strategie

Marketing
kalender

Marketing
mix

Doel-
stelling



2. Wie wil ik bereiken met de 
campagne?



Identiteit

• Naam

• Geslacht

• Leeftijd

• E-mailadres

• Woonplaats

Wie wil ik bereiken met de campagne?

Gedrag

• Koopgedrag

• Bezochte 

wedstrijden

• Kijkgedrag

• Digitale activiteit

Interesses

• Favoriete speler

• Content voorkeur

• Product 

interesses

• Likes

Loyaliteit

• Engagement 

level

• Time spent

• Aantal jaren 

seizoenkaart



3. Binnen welke databronnen kan ik 
mijn doelgroep vinden?



Binnen welke databronnen kan ik mijn doelgroep 
vinden?

• CRM-systeem

• E-mail marketing systeem

• Datawarehouse

• Ticketing software

• Social media tools

• Web/mobile Analytics

• Leadmanagement 

• Losse spreadsheets

• Etc. etc.



Sports Alliance ‘Orange Box’



Effectief inzetten van je database 

https://youtu.be/H3YpO3EWQ4c

https://youtu.be/H3YpO3EWQ4c


Data capture

Doel:

● Verzamel nieuwe 
data

● Verrijk bestaande 
data

● Re-activatie opt-ins



Slimme data 



4. Welke segmenten kan ik definiëren?



Profielkenmerken & segmentatie

Mannen

Geslacht

M

Shirtmaat

Frenkie de 
Jong

Favoriete 
speler

20 – 40 
jaar

Leeftijd

Hoog

Engagement



Segmentatie op demografische data



Geef loyale supporters voorrang of een incentive!



Drietal voorbeeldsegmenten

Man 
14+
SCC

Ouders + 
kids

6-13jr

MTP 
16+



5. Welke effectieve kanalen kan ik 
inzetten?



Facebook/Instagram 
Advertising

Tools, tips & tricks



Twee manieren om te adverteren

1. Bericht promoten 2. Advertentiebeheer 





Facebook Business Manager Account
business.facebook.com

Bedrijf X

Advertentieaccount

Pagina

Pixel

https://business.facebook.com/


Een stukje code op je website om websitebezoekers 

opnieuw te bereiken en de effectiviteit van advertentie 

campagnes inzichtelijk te maken.





https://youtu.be/-y3xizw80Kc

https://youtu.be/-y3xizw80Kc


Facebook 
Data

Profielen op basis van 
criteria als leeftijd, 

interesses, geografie, etc.

Aangepaste 
doelgroepen

Profielen die eerder 
interactie met je bedrijf 

hebben gehad. Bijv. 
websitebezoekers

Vergelijkbare 
doelgroepen

Profielen die vergelijkbaar 
zijn met je (beste) 

klanten. Ook wel ’look-a-
like audience genoemd.

Doelgroepen



https://youtu.be/oNEzblkxMh8

https://youtu.be/oNEzblkxMh8




E-mailmarketing



E-maildesign

• Focus op de meeste klanten

• Gebruik menselijke gezichten - ze 

trekken de ogen van de ontvanger 

meer aan dan welke andere objecten 

dan ook

• Kies de juiste kleuren (gebruik niet 

altijd de ontwerpstijl van de club als je 

meer resultaten wilt)



Benchmark e-mail



Google Advertising
Tools, tips & tricks



SEA vs SEO



Search advertenties



Google zoekwoordenplanner 



Shopping advertenties



YouTube Advertising



Display Advertising



Gmail Advertising



https://youtu.be/GMMibQgGG6c

https://youtu.be/GMMibQgGG6c


6. Hoe exporteer ik de data naar mijn 
campagne tools?



Haal je data uit SRM Campaign





7. Welke propositie en content wil ik 
communiceren?



Campaign Assistant
Community powered marketing



Campaign Assistant
Community powered marketing

https://youtu.be/a0x4Qp_OA_4

https://youtu.be/a0x4Qp_OA_4


Maak je video interactief

https://youtu.be/3DvexJp57No

https://youtu.be/3DvexJp57No


Interactieve
video marketing

tools

✓ Clickable items/elementen

✓ Zelf controle op storyline

Features ToolsCategorie



Video
Personalisatie

tools

✓ Tekstpersonalisatie

✓ Logo personalisatie

✓ Productpersonalisatie

✓ Contentpersonalisatie

Features ToolsCategorie

Of personaliseer!



9. Welke overtuigingsprincipes kan ik 
toepassen in de campagne?



We hebben niet de energie, niet het 

vermogen om alle beslissingen (10.000) te 

overwegen. Zo’n 95% van alle beslissingen 

die we nemen, nemen we onbewust. 

Leer hoe je bewust het onbewuste brein van 

jouw bezoeker kan overtuigen.

95% is onbewust gedrag









Betalen doet pijn

Haal het euro teken weg & 
geef klanten een klein 

cadeautje.

To round or not to
round?

Rond getallen niet af! Zeg 
nou zelf: 60,- of 59,99 

Cheerleader 
effect

Mensen lijken 
aantrekkelijker in een 
groep. Product ook!

4 praktische tips om direct toe te passen

1 2 3 4
Sociale bewijskracht

Als anderen fans het 
kopen dan moet het wel 

goed zijn!



8. Welke personalisatie-technieken kan 
ik toepassen in de campagne?



Personaliseer per gebruiker
Maps dichtsbijzijnde winkel(s)Afbeelding personaliseren

↳ Upsell naar bedrukking



Personaliseer een video

https://youtu.be/XYW_JWaNkts

https://youtu.be/XYW_JWaNkts


Gebruik dynamic content



Maak het jouw supporters makkelijk!



Speel jouw video direct af

https://youtu.be/F1svwIuuVaA

https://youtu.be/F1svwIuuVaA


10. Welke a/b testen kan ik toepassen?



A/B testen van een e-mail

• Opens testen = A/B test op onderwerp

• Click testen = A/B test op Message

Bij een A/B test kun je kiezen om zelf de 

dispatch te versturen obv de testgroep. Het is 

ook mogelijk om dit automatisch door 

Communicator te laten doen na een bepaalde 

tijd.



Mobiel vs desktop



Shirtlancering!



Teaser



Houd de spanning erin!

https://youtu.be/2iwLH12XVo0https://youtu.be/vV12vBU6l5A

https://youtu.be/2iwLH12XVo0
https://youtu.be/vV12vBU6l5A


Marketing automation



Kijkje achter de schermen

https://www.youtube.com/watch?v=3n7bs8v321M

https://www.youtube.com/watch%3Fv=3n7bs8v321M


11. Evaluatie campagneresultaten 
en optimalisatie



Het meten, inzien en analyseren van alle campagne 

resultaten



Acquisitie rapport



https://youtu.be/vwWvZn3RO-I

https://youtu.be/vwWvZn3RO-I


Acquisitie rapport



Het analyseren van het gedrag van websitebezoekers en het 

inzichtelijk maken van bottlenecks op je website.





Starter



Rapporteren vanuit Tableau Premium



Resultaat uit Campagne Respons



Bedankt!
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