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Helaas in veel mkb-bedrijven, waar tijd en middelen

beperkt zijn, wordt marketing vaak lukraak, sporadisch 

gedaan en levert niet het resultaten op die het kon of zou 

moeten.

Omdat kopers nu vragen om onmiddellijke reactie en een 

steeds hoger serviceniveau, wenden kleine en middelgrote 

ondernemingen zich tot marketingautomatiseringssoftware 

om marketingtaken automatisch uit te voeren die voorheen 

misschien niet volledig waren uitgevoerd of helemaal niet 

werden gedaan.

Met een systeem voor marketingautomatisering kunt u 

‘meer met minder’ doen, e-mails automatisch op het juiste 

moment verzenden, sociale media continu controleren en 

24/7 informatie verzamelen van bezoekers op uw website, 

zonder menselijke betrokkenheid.

Introductie

Wanneer effectief ingezet, kan 
marketing de bestemming van een 
bedrijf veranderen, omdat het klant-
en ertoe aanzet om bij u te kopen, in 
plaats van dat u ze moet verkopen.
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Deze terugverdiende tijd en middelen die u nu op een meer 

strategische manier kunt gebruiken, zorgen er ook voor 

dat mkb-bedrijven hun slag kunnen slaan en zich op het 

speelveld kunnen richten, zodat ze kunnen concurreren met 

grotere bedrijven.

Dit is de reden waarom 86% 
van de marketeers gelooft dat 
marketingautomatisering hun 
leadmanagement en -koestering verbetert, 
terwijl 78% van de goed presterende 
marketeers marketingautomatisering 
identificeert als een belangrijke bijdrager aan 
het verbeteren van hun inkomsten.

Wereldwijd onderzoeksbureau Gartner voorspelt dat tegen 

2020 85% van de eerste interacties met een onderneming 

zal worden uitgevoerd zonder ooit met een mens te hebben 

gecommuniceerd. Daarom kan marketingautomatisering 

niet door het mkb worden genegeerd.
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Het bouwt steeds gedetailleerdere profielen van 

bestaande en potentiële klanten door relevante 

informatie te verzamelen over hen uit meerdere 

bronnen, zoals sociale media, fysieke en online 

advertenties, hun telefoongesprekken, e-mails en 

websitebezoeken.

Vervolgens worden deze gedetailleerde gegevens 

‘intelligent’ gebruikt om individuen te targeten, 

waarna ze berichten ontvangen met relevante 

inhoud die worden gestuurd op basis van hun 

interacties.  

 

Dit hele proces wordt beheerd met ‘workflows’. 

Dit zijn instructies die aan de software gegeven 

worden om voor bepaalde acties relevante 

content te zenden. 

Wat is 
Marketing 
Automation 
precies

MARKETING AUTOMATION

DOET IN ESSENTIE TWEE DINGEN.
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De voordelen 
van Marketing 
Automation

Omdat marketingautomatisering u in staat stelt om 

prospects en klanten langs een zeer persoonlijk pad te 

leiden, kunt u een veel dynamischer en boeiender proces 

creëren op basis van iemands acties en antwoorden 

op specifieke ‘triggerpoints’ tijdens hun verkooptraject. 

Dit is het tegenovergestelde van gestandaardiseerde 

hoogvolume e-mailcampagnes, die niet alleen niet in 

contact komen met potentiële kopers, maar die de 

reputatie van uw bedrijf aanzienlijk kunnen schaden.

Verhoogt de klantlevensduur

Verkort de verkoopcyclus

Verbetert het proces voor leadkwalificatie

Verhoogt conversiepercentages voor verkopen

Stimuleert de betrokkenheid van de abonnee

Verhoogt open rates en click through rates (CTR)

Versterkt de effectiviteit van marketing

Reduceert marketingoverload

Harmoniseert verkoop- en marketingprocessen

Vermenigvuldigt omzet

Verlaagt de afgiftetarieven

Levert superieure serviceniveaus

Stimuleer bedrijfsgroei met Marketing Automation



De voordelen van Marketing Automation 
(vervolg)

Dus hoewel Marketing Automation nogal 

onpersoonlijk klinkt, behoort het eigenlijk tot de meest 

gebruiksvriendelijke marketingtechnieken die er zijn. En, 

door een krachtig en geavanceerd product zoals Act! 

Marketing Automation kan een kleinere onderneming 

met beperkte middelen een aanzienlijk en aantoonbaar 

voordeel genieten.
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De termen Marketing Automation 
en e-mailmarketing worden 
vaak door elkaar gebruikt, maar 
Marketing Automation is veel 
meer dan dat, omdat het veel 
verschillende marketingplatforms 
bevat zoals CRM en sociale media.

Stimuleer bedrijfsgroei met Marketing Automation
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Voordeel: effectievere leadgeneratie

 

Met behulp van marketingautomatiseringssoftware kunt 

u veel gemakkelijker nieuwe zakelijke leads genereren, 

omdat tijdrovende taken snel en automatisch op de 

achtergrond plaatsvinden.

In het eenvoudigste geval zou dit kunnen betekenen 

dat u een stukje inhoud op uw website publiceert 

dat aanmeldingen naar uw e-maillijst aanmoedigt. 

Eenmaal ingesteld, zit dit proces achter de schermen 

en produceert het zelfstandig leads zonder hands-on 

interactie.

Met Act! Marketing Automation is het ook mogelijk om 

deze leads te ‘scoren’ om de meest geïnteresseerde en 

betrokken prospects voorrang te geven aan follow-up op 

een optimaal moment door uw verkoopteam.

60% van de bedrijven 
die marketing 
Automation gebruiken,
zegt dat de kwaliteit van 
hun leads verbeterd is.

Lenskold Group “Lead Generation Marketing 
Effectiveness Study” (2012)

Stimuleer bedrijfsgroei met Marketing Automation



08

Voordeel: Verbind uw verkoop en marketing

Sommige bedrijven maken zich misschien zorgen dat een 

nieuw systeem voor Marketing Automation niet volledig in 

lijn zal zijn met hun bestaande verkoop- of CRM-systeem, 

zodat de informatie niet soepel tussen de twee verloopt. Dat 

kan ertoe leiden dat verkoopkansen worden gemist en dat 

de serviceniveaus aan klanten slechter worden.

Met Act! Marketing Automation, als u Act al gebruikt, zal 

dit geen probleem zijn, omdat de twee zijn ontworpen om 

perfect samen te werken, zodat gegevens tussen deze 

twee stromen zonder dat ze opnieuw hoeven worden 

geformatteerd of opnieuw moeten worden ingevoerd. Dit 

bespaart niet alleen tijd, het voorkomt ook de kans op  

fouten die in de informatie terecht kunnen komen.

Met Act! en Act! Marketing Automation kunt u leads 

naadloos naar uw verkoopteam sturen, waardoor 

het rendement op uw marketinginvestering wordt 

gemaximaliseerd en de inspanning tot een minimum wordt 

beperkt.

41% van de 
gebruikers verhoogt 
marketing ROI met 
Marketing
Automation

Adestra “State of Marketing Automation 
Benchmarks for Success” (2017)

Stimuleer bedrijfsgroei met Marketing Automation



Voordeel: Automatiseer het binnenhalen van 
klanten en retentie

Volgens Gleanster Research is 50% van uw leads 

gekwalificeerd, maar zijn ze op het eerste moment 

nog niet klaar om bij u te kopen. Volgens aanvullende 

onderzoekstudies zal 80% van deze gekwalificeerde 

leads in de komende 24 maanden bij iemand kopen. Dit 

onderstreept het belang van lead nurturing en het belang 

van het verbinden met prospects tijdens hun koopproces.

Zeker als de Annuitas Group heeft laten zien dat 

‘gekoesterde’ leads aankopen doen die bijna 50% groter 

zijn dan leads die direct kopen!

Act! Marketing Automation helpt om unieke ‘gesprekken’ 

te creëren met potentiële kopers en stelt u in staat om op 

hun radar te blijven en hun interesse te behouden tot het 

moment dat ze klaar zijn om te kopen.

Aan 79% van de leads 
wordt nooit verkocht. 
Het ontbreken van lead 
nurturing is vaak de 
meest voorkomende 
reden hiervoor.

MarketingSherpa
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Voordeel: Verbeter de klantenbinding door het 

serviceniveau hoog te houden

Onderzoek van Harvard Business Review heeft uitgewezen 

dat prospects zeven keer meer kans hebben om bij u te 

kopen als u binnen een uur op hun aanvraag reageert. Toch 

doet meer dan 60% van de bedrijven dit niet.

Zelfs als u weet hoe belangrijk het is om tijdig te reageren, 

is het praktisch onmogelijk voor de meeste mkb-bedrijven 

om binnenkomende informatieverzoeken handmatig te 

controleren en beheren. Als je dit probeert, moet iemand 

zijn andere werk stopzetten of zich fulltime aan die taak 

wijden. Geen van beide is een optie die de meeste mkb-

bedrijven kunnen rechtvaardigen, rekening houdend met tijd 

en budgetbeperkingen.

Dit kan betekenen dat reacties worden alleen gestuurd 

wanneer iemand ‘eraan toekomt’. Als gevolg hiervan neemt 

het serviceniveau af en daarmee de omzet.

35-50% van de 
omzet gaat naar de 
leverancier die als 
eerste terugkeert bij 
een potentiële klant

Insidesales.com
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Voordeel: Meet marketingeffectiviteit

en impact

Als u nauwkeurige statistieken hebt, kunt u een 

uitgebreid en gedetailleerd ‘intelligent’ beeld maken 

van wat werkt in uw marketing en, misschien nog 

belangrijker, wat niet werkt. Dit betekent dat u vervolgens 

beslissingen kunt baseren op wat uw doelgroep u vertelt, 

in plaats van alleen blind te vliegen.

Dit stelt u in staat om hen op een veel persoonlijkere 

manier te benaderen op het juiste moment in hun 

koopproces.

Voordeel: Verbeterde algemene zaken

Het hebben van een Marketing Automation-systeem 

creëert een gecentraliseerde “hub” van realtime 

informatie over prospects en klanten.

Door Marketing Automation te gebruiken, kunt u echter 

op de hoogte blijven, omdat u niet afhankelijk bent van 

iemand die de bal oppikt.

Voordeel: begrijp klant- en kopersgedrag 

beter

Omdat Marketing Automation u in staat stelt gegevens 

van meerdere kanalen te verzamelen, zoals sociale 

klikken en paginaweergaves, kunt u echt diepgaande 

inzichten ontwikkelen in het gedrag van uw kopers, die u 

vervolgens kunt gebruiken om uw producten en diensten 

aan te passen, evenals de manier waarop u ze op de 

markt brengt.

Dus als u geen geschikt platform zoals Act! Marketing 

Automation gebruikt, mist u waarschijnlijk de gegevens 

die u nodig hebt om de toekomstige behoeften van uw 

kopers en wat hen drijft, effectief te voorspellen.

Stimuleer bedrijfsgroei met Marketing Automation



43% van de bedrijven 
zegt dat Marketing
Automation hen 
heeft geholpen hun 
productiviteit te 
optimaliseren

Adestra
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Dit heeft duidelijke voordelen om uw verkoop en 

marketing effectiever te laten werken - zodat uw team 

zich kan richten op meer strategische activiteiten die het 

bedrijf vooruit helpen.

Maar een Marketing Automation-systeem heeft ook 

bredere voordelen, omdat het kan worden gebruikt 

om andere routinetaken automatisch uit te voeren. 

U kunt bijvoorbeeld veel van de tijdsintensieve taken 

met betrekking tot werving omzeilen door Marketing 

Automation te gebruiken om potentiële werknemers 

te begeleiden langs een persoonlijk wervingspad, 

waardoor de selectie van kandidaten wordt verbeterd en 

inefficiënties en inhuurkosten worden beperkt.

Marketing Automation kan ook worden gebruikt 

om uw PR-bereik te verbeteren, bijvoorbeeld door 

e-mailsjablonen en journalist-databases te gebruiken 

om een productlancering te promoten. Of, om uw 

administratieve last te verminderen door automatisch 

herinneringen en projectrapporten te verzenden, evenals 

uitnodigingen voor evenementen te verspreiden en 

registratiegegevens van deelnemers te verzamelen.

Stimuleer bedrijfsgroei met Marketing Automation
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Belangrijkste 
kenmerken 
van Marketing 
Automation 
Software

ER ZIJN BEPAALDE KERNCOMPONENTEN VOOR 

MARKETING AUTOMATISERINGSSOFTWARE: 

E-MAIL, WEBFORMULIEREN, 

BESTEMMINGSPAGINA’S EN CRM

Dit is vaak de primaire bezorgmethode in elk Marketing 
Automation-systeem, zo vaak dat ‘e-mailmarketing’ en 
Marketing Automation vaak door elkaar worden gebruikt.

Omdat het echter kanaalonafhankelijk is en veel verschil-
lende marketingplatforms omvat die bijvoorbeeld CRM en 
sociale media omvatten, is Marketing Automation eigenlijk 
veel meer dan een veredeld e-mailsysteem.

Gezien het belang ervan moet elk Marketing Automation- 
product een robuust, maar nog steeds flexibel 
e-mailsysteem hebben.

Wanneer mensen formulieren op uw website invullen, is  
dat ook het starten van het proces van verbinding met u 
dat hen ertoe moet brengen om klant voor de lange termijn 
te worden. Webformulieren die niet duidelijk zijn of niet in 
staat zijn om gegevens te verzamelen en door te geven
zoals bedoeld, kosten u in feite uw bedrijfsverkopen.

Evenzo is een landingspagina vaak één van de eerste 
contactmomenten die een prospect heeft met uw 
bedrijf, dus ook deze heeft een belangrijke rol te 
spelen bij het verzamelen van prospectinformatie. Uw 
Marketing Automation-systeem moet dus effectieve 
bestemmingspagina’s kunnen opzetten die zijn ontworpen 
om vast te leggen en te verwerken wat een overvloed aan 
informatie zou kunnen zijn.

Zodra uw Marketing Automation-systeem informatie van 
en over prospects en klanten heeft verzameld, moet dit 
naadloos doorstromen naar uw verkoopteam, zodat zij 
nieuwe leads kunnen beoordelen of degenen kunnen 
opvolgen die er klaar voor zijn.

Als gegevens moeten worden geformatteerd of gewijzigd 
voordat deze kunnen worden gebruikt, zal uw lead-
verzorgende proces langzamer en minder efficiënt zijn.

E-mail

Webformulieren

Landingpagina’s

CRM-integratie

Stimuleer bedrijfsgroei met Marketing Automation
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Hoe u 
Marketing 
Automation 
software 
kiest

Voor mkb’ers is het absoluut noodzakelijk dat u een Marketing 

Automation-systeem kiest dat is ontworpen om aan de vereisten 

van de onderneming te voldoen. Selecteer er één die primair is 

bedoeld voor een grotere onderneming en u zult waarschijnlijk 

moeite hebben om een duur systeem in te stellen, te leren, te 

beheren, opgeblazen met onnodige functies die u nooit zult 

gebruiken of nodig zult hebben. Dit biedt een lage waarde en zal 

waarschijnlijk een dure uitputting van uw budget betekenen.

Aan de andere kant, als u een systeem kiest dat niet voldoende 

kracht heeft, niet kan opschalen naarmate u groeit. Dat betekent 

dat u opnieuw moet beginnen en een systeem moet kiezen dat dat 

wel doet. Om ervoor te zorgen dat geen van beide gebeurt, is Act! 

Marketing Automation ontworpen om krachtig genoeg te zijn om 

aan de onmiddellijke en aanhoudende behoeften van een groeiend 

bedrijf te voldoen, maar zonder al te veel ingewikkelde zaken.

Stimuleer bedrijfsgroei met Marketing Automation
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Hoe u Marketing Automation-software 
kiest (vervolg)

Een kosteneffectieve schaalbare oplossing

voor mkb-bedrijven. Act! Marketing Automation biedt veelzijdige 

en toch kosteneffectieve oplossing met drie niveaus, vanaf de 

kernfunctionaliteit van Select, Complete, onze populairste pakketten 

tot onze meest uitgebreide en geavanceerde optie, Advanced.

Met Act! Marketing Automation kunt u functionaliteit toevoegen terwijl 

u groeit. U hebt misschien maar een paar honderd contacten in uw 

database nu, maar met Act! Met Marketing Automation kunt u vele 

duizenden contacten verwerken terwijl uw bedrijf groeit.

Klantenservice wanneer u het nodig hebt

Zelfs met een gebruiksvriendelijk systeem als Act! Marketing 

Automation realiseren we ons dat er soms momenten zijn waarop u 

een beetje hulp nodig heeft.

Voor die gelegenheden is ons klantenserviceteam er om uw technische 

vragen te beantwoorden en u te helpen bij eventuele problemen.

Onze experts bieden u ook een service om u te helpen sneller van start 

te gaan.

U kunt een beroep doen op onze Act! gecertificeerde consultants. 

Als specialisten kunnen ze u helpen het beste uit Act! Marketing 

Automation te halen, door ervoor te zorgen dat het blijft afgestemd op 

uw vereisten.

Makkelijk te gebruiken

Ondanks de overduidelijke voordelen maken sommige mkb-bedrijven 

zich zorgen over het gebruik. Marketing Automation zou te moeilijk 

of te complex zijn om te gebruiken. Dus, misschien niet verrassend, 

zegt 86% van de marketeers dat ‘gebruiksgemak’ het belangrijkste 

criterium is bij het kiezen van een Marketing Automation platform.

We hebben Act! Marketing Automation met dat in gedachten - een 

krachtige zakelijke tool die zonder complicaties kan worden opgezet en 

vervolgens met gemak kan worden gebruikt.

Stimuleer bedrijfsgroei met Marketing Automation
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Hoe u Marketing Automation-software 
kiest (vervolg)

Effectieve CRM-integratie

Om effectief te zijn, heeft uw verkoopteam toegang nodig tot de 

nieuwste versie klantinformatie, vooral wanneer uw team zich in 

het veld bevindt. Het is dus van cruciaal belang dat uw Marketing 

Automation-oplossing goed aansluit bij uw CRM; informatie wordt 

gedeeld tussen de twee, in realtime en zonder de noodzaak om 

gegevens opnieuw in te voeren of te wijzigen.

Omdat Act! Marketing Automation een functie in Act! is, krijgt u een 

compleet beeld en dus veel meer controle over uw marketing.

23% van de leads die 
door geautomatiseerde 
workflows gaan, heeft 
een kortere verkoopcy-
clus.

Market2Lead

Stimuleer bedrijfsgroei met Marketing Automation
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Deliverability
overwegingen

Steeds strakkere regelgeving betekent dat elk 

betrouwbaar bedrijf extra aandacht moet besteden aan 

de deliverability en ervoor moet zorgen dat zij voldoen 

aan de vereisten van CAN-SPAM-, CASL- en GDPR-

voorschriften. Het Marketing Automation-platform dat u 

gebruikt, moet regelmatig zijn bijgewerkt om nieuwe regels 

en voorschriften te weerspiegelen. 

Met een uitgebreid assortiment hulpprogramma’s voor 

spamanalyse en beheer van opt-outs, en toegang 

tot onze deskundige consultants kunt u uitstekende 

afleveringspercentages behalen en tegelijkertijd de 

reputatie van u als afzender beschermen.

Stimuleer bedrijfsgroei met Marketing Automation
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Act! 
Marketing 
Automation 

Act! Marketing Automation is 
een krachtig, functierijk
platform. Dit zijn slechts 
enkele van de belangrijkste 
voordelen.

EEN PLATFORM MET VELE FUNCTIES

Werkt met uw Act! CRM

Krachtige e-mailmarketingfunctionaliteit

E-mailsjabloonbouwer

Verbeterd sociale media-delen

Bestemmingspagina en webform-gegevensverzameling

Drip en nurture campagnebeheer

Diepgaande rapportage

Leadmanagement en scoren

Geavanceerde statistieken en analyses

Onderzoeken

A-/B-splitstests

Webtracking

Stimuleer bedrijfsgroei met Marketing Automation
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Werkt met uw Act! CRM

Omdat Act! Marketing Automation een functie in Act! is, kan 

dat eenvoudig workflows tussen de twee automatiseren. Dit 

betekent dat actuele gegevens over nieuwe prospects kunnen 

worden uitgewisseld tussen verkoop en marketing, waardoor u 

betrokkenheid kan maximaliseren tijdens de customer journey.

Krachtige e-mailmarketingfunctionaliteit

Act! Marketing Automation heeft een ingebouwde workflowontwer-

per waarmee u zeer effectieve campagnes kunt maken die worden 

geactiveerd door de reacties en het gedrag van potentiële klanten, 

zodat ze het meest relevante bericht ontvangen op het juiste mo-

ment.

E-mailsjabloonbouwer

Een krachtige en eenvoudig te gebruiken e-maileditor binnen Act! 

Met Marketing Automation is het eenvoudig om een bestaand 

e-mailsjabloon aan te passen of een nieuw sjabloon op te bouwen, 

waardoor u tijd en moeite bespaart.

Verbeterde social sharing

Tijdlijninformatie van uw Facebook, LinkedIn en Twitter rechtstreeks 

aan campagnes in Act! Marketing Automation. Maak moeiteloos

gedetailleerde prospectprofielen. Sluit sociale knoppen in uw 

voetteksten om het verkeer naar uw netwerken te vergroten.

Bestemmingspagina en webform-gegevensver-

zameling

Maak effectieve bestemmingspagina’s en webformulieren die meer 

informatie vastleggen over prospects en deze vervolgens naadloos 

voeden in uw prospectverzorgende proces.

Beheer van dripcampagnes

Neem de complexiteit van dripcampagnes met Act! Marketing 

Automation visuele workflowontwerper voor campagnes. Dit geeft 

een duidelijke grafische weergave van elke fase van een campagne 

en maakt het bewerken en toevoegen van nieuwe fasen eenvoudig 

en intuïtief.

Stimuleer bedrijfsgroei met Marketing Automation
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Diepgaande rapportage

Genereer rapporten die zowel een overzicht van uw marketing 

bieden als de details die u nodig hebt. Ondersteund door uitgebreide 

statistieken, geven rapporten van Act! Marketing Automation u de 

gegevens waarmee u beter geïnformeerde marketingbeslissingen 

kunt nemen. Door met Act! Marketing Automation en Act! samen te 

werken, heeft u een complete marketing- en interactiegeschiedenis.

Lead management en scoren

Gebruik Act! Marketing Automation leadscoringscapaciteit om snel 

uw meest geïnteresseerde prospects te identificeren op basis van 

hun gedrag, reacties en website-interacties. Met deze score kunt u 

een gesprekslijst met prioriteiten maken die contacten groepeert voor 

eenvoudiger follow-up, waardoor deals vooruit blijven gaan en de 

verkopen sneller worden afgesloten.

Geavanceerde metrics en webanalyses

Verbeter uw campagnes met realtime statistieken over open- en

doorklikpercentages, gemiddelde tijd besteed op een 

website, topverwijzingen, uw meest effectieve webpagina’s, 

bouncepercentages van bezoekers, verkeersbronnen, entry- en 

exitpagina’s, evenals andere statistieken.

Onderzoeken

Verzamel informatie over prospects en klanten via online polls en 

enquêtes die kunnen worden ontworpen met radioknoppen,

schuifregelaars, beoordelingen en meer, passend bij het publiek. 

Dan, gebaseerd op antwoorden, automatisch meldingen verzenden 

en inhoud die is afgestemd op de behoeften van die persoon.

A-/B- splitstests

Test specifieke campagne-elementen tegen elkaar om de meest 

invloedrijke e-mailonderwerpregels te identificeren met behulp van de 

resultaten om uw campagnes continu te verbeteren.

Stimuleer bedrijfsgroei met Marketing Automation
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10 redenen 
om voor Act! 
Marketing 
Automation te 
kiezen! 

Identificatie en investering in geschikte Marketing 

Automation-software was in de meeste mkb-bedrijven 

onpraktisch en overdreven duur. Dus, als u een mkb’er bent 

die zijn marketing naar een ander niveau wil tillen, zijn hier 

tien redenen waarom u Act! Marketing Automation moet 

overwegen als eerste keus.

1 Omdat Act! Marketing Automation is ontworpen
speciaal voor mkb-bedrijven met beperkte middelen die een 
krachtig maar kosteneffectief marketingsysteem willen dat 
eenvoudig is in te stellen met minimale verstoring van het 
dagelijks werk. Act! Marketing Automation maakt het ook een-
voudig om nieuwe leads aan te trekken, prospects en klanten 
te betrekken, langdurige, winstgevende relaties te bouwen die 
de bedrijfsgroei stimuleren.

Omdat u hiermee de verkoop naadloos kunt verbinden met
marketing. Act! Marketing Automation is volledig geïntegreerd 
met Act!, wat betekent dat u workflows kunt automatiseren 
tussen uw verkoop en marketing zonder deze handmatig te 
hoeven invoeren, importeren of exporteren. Dat scheelt een 
aanzienlijke hoeveelheid tijd en moeite. Het betekent ook 
dat uw verkoopmedewerkers altijd op de hoogte blijven van 
nieuwe leads en prioriteit geven aan hen voor onmiddellijke 
follow-up. Een holistische kijk hebben op al uw prospect- en 
klantmarketingactiviteit stelt u in staat om de verkopen sneller 
en met minder inspanning te sluiten.
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Omdat u veel sneller responsieve campagnes kunt 

ontwerpen met Act! Marketing Automation’s intuïtieve 

drag-and-drop-sjabloonbouwer en geavanceerde HTML-

editor om impactvolle, mobielvriendelijke campagnes te 

maken, hetzij door bestaande sjablonen te bewerken of 

door nieuwe te bouwen. Gebruik vervolgens het mobiele 

of desktopvoorbeeld om uw afbeeldingen te bekijken 

om te garanderen dat uw componenten op de juiste 

positie worden weergegeven en op de perfecte manier 

gegenereerd.

Omdat u effectiever marketing kunt maken met

zeer gerichte campagnes die zijn gebaseerd op, en

automatisch geactiveerd door de antwoorden en beslissin-

gen van de ontvangers. Dit stelt u in staat om beter in con-

tact te komen met prospects en klanten. Met Act! Marketing 

Automation kunt u een eenmalige marketingcampagne 

opzetten of uw communicatie automatiseren om een lopend 

infoprogramma te maken dat gericht is op specifieke perso-

nen op basis van uw groepen in Act!

3 Omdat het u in staat stelt om leads effectiever vast te 

leggen en te koesteren. Er zijn meerdere manieren om 

informatie met Act! Marketing Automation te verzamelen 

van bestaande en potentiële klanten, zoals webformulieren, 

polls, enquêtes en bestemmingspagina’s.

Omdat u optimaal gebruik kunt maken van uw sociale 

netwerken. Sociale media zijn een integraal onderdeel van 

het leven van uw klanten, dus uw Marketing Automation- 

systeem moet het potentieel van elk platform dat u gebruikt, 

kunnen maximaliseren. Met Act! Marketing Automation kunt 

u dat doen, van sociale links insluiten in uw campagnes tot 

het vastleggen van informatie van Facebook- en LinkedIn-

accounts.

Omdat u uw campagnes kunt optimaliseren met Act!

Marketing Automation’s geavanceerde meetgegevens om te 

volgen en toe te zien op prospects en klantbetrokkenheid. Dit 

betekent dat uw verkoopteam zich kan richten op diegenen 

die het meest waarschijnlijk zullen kopen op het moment 

waarop ze het meest geïnteresseerd zijn.

Omdat u zult genieten van uitzonderlijke 

afleveringspercentages. Het Act! Marketing Automation 

bezorgteam kan hierbij helpen. Bescherm uw 

afzenderreputatie en bereik opmerkelijke afleverresultaten. U 

hebt ook toegang tot tal van hulpmiddelen voor spamanalyse, 

het beheer van opt-outs en het waarborgen van naleving van 

AVG/GDPR. We bieden ook advies voor deliverability.

4
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Omdat Act! Marketing Automation een cloudgebaseerde 

oplossing is, wordt informatie in realtime bijgewerkt, dus 

wijzigingen zijn beschikbaar voor iedereen die het systeem 

gebruikt. Dat betekent dat elke geregistreerde gebruiker, 

zelfs als deze zich in het veld bevindt, beschikt over de 

meest actuele informatie.

Omdat u zult genieten van een consistente klantervaring. We 

begrijpen de problemen als het gaat om marketing zo effec-

tief mogelijk te laten zijn. Dat is de reden waarom onze klan-

tenondersteuning klaar staat om u te helpen met eventuele 

problemen. U heeft toegang tot Act! gecertificeerde consult-

ants die experts zijn in zowel Act! CRM- als Act! Marketing 

Automation.

9
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Wat is Act!?

Speciaal gebouwd voor mkb-bedrijven, Act! combineert bewezen CRM met krachtige Marketing Automation,
die u de ultieme toolset biedt om de bedrijfsgroei te stimuleren.

Bedrijfsgroei makkelijk gemaakt
CRM & Marketing Automation gebouwd voor zakelijk succes.

Voor meer informatie over Act! bezoek
www.tendenz.nl

Of bel ons op

088 002 9000

Connect met TendenZ Act! CRM

1  Act! Certified Consultants are third-party vendors. Swiftpage and its affiliates are in no way liable or responsible for claims made related to the services provided by third-party vendors.
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