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Trek potentiële klanten aan door hen te 

voeden met relevante content en calls-to-
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met klassieke marketingtechnieken.

Verkoop meer en efficiënter, en krijg een 

hogere ROI van je marketinginspanningen.

Inhoudstafel



4

Introductie
Inbound marketing wint aan populariteit bij sales, 
marketing en managers van bedrijven. Kwalitatieve 
leads capteren, warme leads aan sales aanleveren en 
sales en marketing aligneren zijn belangrijke prioriteiten 
voor bedrijven. Inbound marketing is een uitstekende 
strategie om die doelen te bereiken.

In dit e-book vind je meer informatie over inbound 
marketing, hoe het jouw bedrijf vooruit kan helpen en 
hoe je er concreet mee aan de slag kan gaan.

Het wordt steeds moeilijker voor sales en marketing 
om goede leads te genereren en respons te krijgen 
van potentiële klanten. De ROI van klassieke 
marketingtechnieken loopt steil terug.

1 Herman Maes 
Teamlead Marketing Technology

herman.maes@intracto.com
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Wat is inbound marketing?
Dankzij inbound marketing vinden klanten uit je doelgroep oplossingen voor hun problemen bij je bedrijf of 
product, zonder dat je hen moet storen met klassieke, inefficiënte technieken als cold calling, direct mailing of 
advertenties. Dat zorgt voor een pull-effect, waardoor potentiële klanten je uit eigen beweging gaan opzoeken.

De buyer journey van je klanten is nog steeds 
dezelfde:

• De klant erkent en identificeert zijn probleem. 

• Hij gaat op zoek naar oplossingen. 

• Hij kiest de oplossing die volgens hem het best 
beantwoordt aan zijn noden.

Met inbound marketing ga je jouw 
marketinginspanningen afstemmen op die verschillende 
fases in het beslissingsproces van de klant. Daardoor 
zoeken klanten jou op, in plaats van omgekeerd. Je 
moet niet langer vechten voor hun aandacht, maar kan 
al je energie spenderen aan het vasthouden ervan. 

Je trekt klanten aan door hen kwalitatieve content en 
betekenisvolle interacties aan te bieden op plaatsen 
waar ze zelf gaan zoeken, zoals blogs, zoekmachines en 
social media. Je content wordt ontworpen om een 

antwoord te bieden op de problemen en vragen waar je 
potentiële klanten mee zitten. 

Inbound marketing draait dus om de toegevoegde 
waarde die jij potentiële klanten biedt tijdens hun buyer 
journey, door hen de content die ze zoeken voor te 
schotelen op het moment dat ze die nodig hebben. Zo 
creëer je aantrekkingskracht die met klassieke, invasieve 
marketingtechnieken onmogelijk is.
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Waarom inbound marketing?
Met inbound wordt het makkelijker om goede leads genereren en die leads te converteren in klanten. Inbound 
maakt het ook eenvoudiger om je inspanningen continu te analyseren en zicht te houden op je ROI.

Marketingprofessionals geven aan dat leads genereren 
en de ROI van hun activiteiten bewijzen enkele van hun 
grootste uitdagingen zijn. De grootste prioriteit is de 
conversie van leads in klanten, en de groei van verkeer 
naar de website van hun bedrijf of product. ¹

Voor sales wordt het de laatste jaren steeds moeilijker 
om respons te krijgen van potentiële klanten en om deals 
af te sluiten. Het moeilijkste deel van hun taak bestaat er 
volgens hen uit om goede leads te identificeren en ze te 
benaderen. ²

De oorzaak is geen verrassing: moderne 
klanten herkennen en ontwijken de klassieke 
marketingtechnieken, omdat ze hen storen in hun 
dagelijkse bezigheden en geen meerwaarde bieden. Met 
die invasieve technieken wordt het steeds moeilijker om 
(goede) leads te vinden. De ROI van klassieke marketing 
loopt steil terug.

Inbound marketing is een antwoord daarop, met 
contentgestuurde strategieën die helpen klanten aan te 
trekken en te behouden. De kwaliteit van de leads stijgt, 
waardoor conversie en retentie makkelijker worden.

3

¹ HubSpot, State of Inbound 2018, p. 11, cijfers voor EMEA
² HubSpot, State of Inbound 2018, p. 26
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Leads en verkeer genereren Leads converteren in klanten

62% 64%

40% 57%

27% 44%

25% 37%

ROI van marketingactiviteiten bewijzen Meer verkeer aantrekken op de website van het bedrijf of product 

Onze website onderhouden Meer omzet halen bij bestaande klanten

Voldoende budget krijgen ROI van marketingactiviteiten bewijzen

Belangrijkste uitdagingen voor marketing
De belangrijkste marketingprioriteiten voor het 
komende jaar

HubSpot, State of Inbound 2018, p. 14, cijfers voor EMEA HubSpot, State of Inbound 2018, p. 11, cijfers voor EMEA
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Hoe werkt inbound?
De inbound-methodologie aligneert jouw digitale marketinginspanningen met de verschillende stappen in de buyer 
journey. Zo komen je potentiële klanten uit eigen beweging bij jou terecht.

Je potentiële klant zoekt informatie om zijn buyer journey 
richting te geven. Naarmate hij vordert in die reis, verandert 
niet alleen het type informatie dat hij zoekt, maar ook 
zijn bereidheid om zijn contactgegevens te delen en de 
communicatie met potentiële leveranciers aan te gaan.

De inbound-methodologie, ontwikkeld door HubSpot, 
draait om de conversie van anonieme bezoekers in klanten 
en ambassadeurs door de fases in de buyer journey aan 
vier marketingstappen te koppelen:

• Attract: potentiële klanten naar je website leiden tijdens 
hun research.

• Convert: anonieme bezoekers omzetten in leads door 
content aan te bieden waar ze naar op zoek zijn.

• Close: leads omzetten in klanten, dankzij het 
vertrouwen dat opgebouwd werd door de 
ondersteuning in het beslissingsproces.

• Delight: bestaande klanten verzorgen zodat ze actieve 
promotors van jouw bedrijf of product worden.

De nadruk ligt op lead generation door kwalitatieve 
content en calls-to-action. De inbound-methodologie 
helpt marketeers om efficiënter te werken, sneller 
resultaten te halen, en hun ROI te bewijzen.

4
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Hoe doe jij aan inbound?
Buyer persona’s en hun traject door de buyer journey helpen je de juiste content te maken en op de juiste plaatsen 
beschikbaar te stellen.

Je wilt niet zomaar bezoekers aantrekken, je wilt de 
aandacht van de juiste bezoekers, jouw doelgroep. Om 
die mensen aan te spreken, creëer je buyer persona’s. 
Dat zijn holistische beelden van je ideale klanten, die 
informatie bevatten over alle aspecten van die potentiële 
klanten. De problemen waar ze mee kampen, de doelen 
die ze voor ogen hebben, maar ook persoonlijke en 
demografische informatie die alle leden van dat type 
klant gemeen hebben met elkaar.

Door buyer persona’s te gebruiken, wordt het makkelijker 
om te begrijpen op welke manier je potentiële klanten 
beslissingen nemen. Je kan inschatten wanneer ze welke 
content zoeken, en hoe ze die het liefst aangeboden 
krijgen. Zo kan je zien welke digitale marketingtactieken 
in welk stadium van de inbound-methodologie 
ingeschakeld kunnen worden:

Attract
Om klanten aan te trekken, moet je hun probleem 
identificeren, oplossingen bedenken en die aanbieden op 
plaatsen waar de klanten naar oplossingen zoeken.  
Blogs zijn in deze fase het ideale instrument, in 
combinatie met social media, en alles voorzien van de 
juiste SEO. De content kan natuurlijk ook gepromoot 
worden met ads, om de visibiliteit te verhogen.

Convert 
Je kan anonieme bezoekers alleen omzetten in leads als 
je met hen kan communiceren. Om ervoor te zorgen dat 
ze jou hun contactgegevens willen bezorgen, moet je 
waardevolle content in ruil kunnen geven. Whitepapers, 
e-books of online trainings kunnen waardevolle incentives 
zijn. Zorg voor calls-to-actions die leiden naar landing 
pages geoptimaliseerd voor conversie, met formulieren 
die je alle gegevens bezorgen die je nodig hebt om de 
content relevant te houden in de volgende stappen. 
Voorbeelden van CTA’s zijn een download van een gratis 
e-book, een uitnodiging om een afspraak te maken of 
een gratis proefperiode van een product.

5
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Close
Om leads om te zetten in klanten is degelijke CRM 
onontbeerlijk. Met de juiste informatie binnen handbereik 
en goed opgezette marketing automation kan je aan 
succesvolle lead nurturing doen.

Delight 
Blijf bestaande klanten van op maat gemaakte content 
voorzien om hen aan boord te houden en er misschien 
zelfs ambassadeurs van te maken. Zoek uit wat ze willen 
met feedbackformulieren, specifieke calls-to-action en 
social monitoring, en ontdek zo waar de mogelijkheden 
voor upselling liggen.
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De meerwaarde van HubSpot?
HubSpot is een allesomvattende suite om je inbound marketingcampagnes mee op te zetten, te onderhouden en 
te evalueren. De software omvat alle facetten van inbound en de integratie ervan in het marketingproces, met een 
persoonlijke aanpak voor elke lead.

CTA’s & landing pages
Met HubSpot zet je niet alleen CTA’s op die smeken 
om geklikt te worden, maar je krijgt ook een overzicht 
van wie welke call-to-action aanklikt en hoe elke CTA 
presteert. Zo weet je meteen welke aanpassingen je 
moet doorvoeren om je click-through rates (CTR’s) te 
optimaliseren.

De landing pages achter je CTA’s kunnen automatisch 
andere content krijgen op basis van wie hen bezoekt, 
en je voegt formulieren toe die geoptimaliseerd zijn 
voor conversie met een klik. De pagina’s zijn bovendien 
responsief, zodat ze er goed uitzien op elk toestel.

Website 
HubSpot biedt gebruiksvriendelijke tools om snel 
responsieve websites te bouwen die eenvoudig van 
SEO voorzien kunnen worden. Je kan slimme content 
inbouwen, om je leads automatisch gepersonaliseerde 
content, CTA’s of formulieren voor te schotelen. Dankzij 
de ingebouwde analytics kan je de efficiëntie van elke 
pagina meten en snel ingrijpen waar nodig.

Blog 
De blogtool van HubSpot helpt je om snel relevante 
posts die gericht zijn op conversie aan te maken, 
te posten en te analyseren. Jij kan je concentreren 
op de inhoud en targeting, HubSpot zorgt voor een 
consistente opmaak, maakt het makkelijk om je posts 
te optimaliseren voor zoekmachines en zorgt voor 
duidelijke rapportage.

Mails en workflows
Gepersonaliseerde e-mailcampagnes opzetten, A/B-
testen uitvoeren om je mailings te perfectioneren met het 
oog op een verhoogde CTR en herbruikbare templates 
aanmaken: met HubSpot doe je vlot aan e-mailmarketing 
zonder dat je moet wachten op designers of IT’ers.

Reporting
Dankzij de overkoepelende reporting- en analysetools 
van HubSpot heb je in een oogopslag een overzicht 
van de hele sales funnel en zie je hoe efficiënt al je 
marketingassets zijn. Zo kan je snel bijsturen waar 
nodig, en heb je een concreet zicht op de ROI van je 
inspanningen.

6
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CRM
Goede CRM is onontbeerlijk voor een succesvolle 
marketing- en salesstrategie. Met HubSpot heb je alles 
in handen om je leads en klanten te organiseren, op te 
volgen en te nurturen. Elke interactie die je hebt met 
je potentiële klanten wordt automatisch bewaard en 
georganiseerd, met het oog op kwalitatieve reporting. 
Zo kan sales zich bezighouden met verkopen in plaats 
van data input en verhoogt hun productiviteit.

SEO Ranking tool 
HubSpot helpt je met het identificeren van de juiste 
keywords voor je content en toont je hoe moeilijk het 
is om met die keywords hoog in de zoekresultaten te 
eindigen. Je kan het potentieel van specifieke keywords 
inschatten op basis van maandelijkse data uit de 
populairste zoekmachines en zo een goed onderbouwde 
keywordstrategie uitdenken. Een overzichtelijk 
dashboard toont je vooruitgang op vlak van SEO.

Social catering en advertenties
Hou in de gaten wanneer mensen op elk sociaal netwerk 
over jouw bedrijf praten, volg hun betrokkenheid 
automatisch op en plan je posts op sociale media op 
het juiste moment voor je doelgroep. Je kan de ROI van 
je Facebook- en AdWords-advertenties heel precies 
opvolgen, en zo zien welke investeringen opbrengen en 
welke niet.

Marketing automation
Met marketing automation kan je het gedrag van elke 
lead gebruiken om e-mails, content en aanbiedingen op 
maat te maken. Je kan bijvoorbeeld campagnes opzetten 
met een reeks e-mails waarbij elke interactie met je 
content de perfecte follow-up automatisch triggert.

Lead management
HubSpot centraliseert alle contactgegevens van en 
interacties met je leads. Elke lead heeft zijn eigen profiel, 
met een chronologische tijdslijn waarop elk contact 
vermeld staat. Of het nu gaat om geopende mails, 
gedownloade content, interacties op sociale media 
enzovoort. Op basis daarvan kan je gesegmenteerde 
lijsten aanmaken en leads scoren zodat sales makkelijker 
kan prioriteren. Dankzij de integratie met CRM (HubSpot, 
Salesforce …) heeft sales steeds de volledige context in 
handen om geïnformeerd follow-ups te doen. 
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Snel aan de slag met inbound?
Met een aantal strategische workshops krijg je een duidelijk zicht op de optimale strategie voor jouw bedrijf. Een 
goed contentplan met de nodige CTA’s en workflows, gestroomlijnde implementatie en doordachte campaigning 
vormen vervolgens het hart van succesvolle inbound marketingcampagne.

Strategie bepalen
Een inbound strategie begint met de aanmaak van  
buyer persona’s. Op basis van research maak je een 
beeld van wie je klanten zijn, waar ze naar op zoek zijn 
en hoe ze aankoopbeslissingen nemen. Door te begrijpen 
wie je doelgroep is, kan je makkelijk hun buyer journeys 
uittekenen en op basis daarvan je content plannen.

Kwaliteitsvolle content aangevuld met doorgedreven 
keywordonderzoek voor SEO-optimalisaties vormt de 
ruggengraat van inbound marketing, maar de conversie 
van bezoekers in leads gebeurt met CTA’s en landing 
pages.

CTA’s leiden je bezoekers naar landing pages, waar je 
premium content aanbiedt in ruil voor de informatie die 
je nodig hebt om je sales team warme leads te kunnen 
aanbieden.

Implementatie
De implementatie van je strategie begint met het 
design van de frontend, de kant van de klant. Eens die 
stijl uitgezet is kan je een blog opzetten, landing pages 
aanmaken, e-mailcampagnes instellen en eventueel een 
website maken. Alles uiteraard met je buyer persona’s en 
hun buyer journey in het achterhoofd. Indien nodig kan 
HubSpot ook gekoppeld worden aan externe systemen.

Campaigning
Wanneer alles op zijn plaats staat en de contentstrategie 
uitgevoerd wordt, verhoog je de zichtbaarheid met 
gerichte promotie en voorzie je extra CTA’s op basis 
van de activiteit op je kanalen. Naast SEO denken we 
hierbij bijvoorbeeld aan pay-per-click (PPC), social 
advertising en e-mailmarketing. HubSpot zorgt voor 
duidelijke reporting, zodat je weet waar en hoe je 
advertentiestrategie bijgestuurd moet worden.

7
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Over Intracto
Intracto is een full service agency voor KMO’s en grote bedrijven dat optimaal uitgerust is om ook van jouw 
inbound marketingverhaal een succes te maken. Als Diamond HubSpot partner stellen we onze bewezen expertise 
graag ten dienste van jouw projecten.

Ons marketingteam heeft een gespecialiseerd  
inbound-team aan boord, met specialisten in strategie, 
content, technologie en campagnemanagement. We 
staan garant voor een 360° aanpak en zorgen voor de 
begeleiding, de implementatie en het beheer van jouw 
inbound marketing.

We maken topcontent die beantwoordt aan de specifieke 
noden van je doelgroep, zetten marketing automation 
in voor een optimale opvolging van leads en constante 
analyse van de aanpak, en zorgen dat geen enkele 
conversiemogelijkheid onbenut gelaten wordt.

Wil je meer weten over buyer persona’s en de tactieken 
van inbound marketing, of wil je weten hoe inbound 
marketing kan werken voor jouw bedrijf? Ben je 
benieuwd naar enkele concrete cases als voorbeeld of wil 
je meteen starten met inbound marketing? Mail Herman 
Maes op herman.maes@intracto.com. 
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Enkele voordelen van inbound op een rij:

• Krijg meer kwalitatieve bezoekers en hogere 
rankings in zoekmachines

• Capteer meer leads

• Converteer meer warme leads in klanten

• Trek een groter, meer betrokken publiek aan

• Behaal een grotere aantoonbare ROI van je 
marketingactiviteiten
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Ons kantoor in Herentals
Zavelheide 15

2200 Herentals

België

Interesse om met ons te werken?
Elke samenwerking begint met een goed gesprek.
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+32 (0)14 28 29 20

info@intracto.com

www.intracto.com


