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Als bedrijf nieuwe
klanten bereiken
dankzij internet
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01.
ONLINE PROSPECTIE

Je zal het ook gemerkt hebben. Door de corona-crisis is het
marketinglandschap voor bedrijven volledig verschoven. De klassieke
marketing mix lijkt niet meer te werken. Dat is niet omdat de vraag is
verdwenen, maar omdat deze is verschoven naar online.

Bedrijven hebben helaas niet dezelfde netwerkmogelijkheden nu er
nauwelijks fysieke evenementen doorgaan. Dat maakt prospectie de
grootste uitdaging. Gelukkig kan het tegenwoordig ook online.  In dit E-book
ontdek je de mogelijkheden.



Start met online prospecteren!

Online prospectie vergt heel wat knowhow, maar eens je
vertrokken bent is het heel wat e�ectiever dan klassieke
prospectie. Niet alleen is het veel minder tijdsintensief,
maar je vist ook uit een grotere vijver. Je bent niet
locatiegebonden en dat maakt een wereld van verschil. 

Zo pak je online marketing aan:

02.
ONLINE VS.
OFFLINE

1. Websitebezoekers identi�ceren dankzij een brede waaier aan tools als Google Analytics en door je website te optimaliseren op conversies;

2. Regionaal of wereldwijd gevonden worden dankzij slimme zoekmachine advertenties;

3. Actief prospecten benaderen dankzij gerichte advertenties op sociale media die jouw aanpak als bedrijf in de kijker zetten;

4. Zichtbaar blijven bij prospecten met wie je in gesprek bent, online marketing kan ervoor zorgen dat je "top of mind" blijft.

5. Cross- en up-selling faciliteren bij bestaande klanten door hen op de hoogte te brengen van je aanbod in de breedte en/of diepte;
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CONVERTCONSIDER

FOLLOW-
UPTARGET

Internet marketing kan zorgen voor een grotere en
betere instroom van nieuwe leads. Daarbovenop heb je,
dankzij gerichte advertenties op social media en Google,
een heel e�ectieve manier om leads na een eerste
gesprek warm te houden voor jouw oplossing. 

Online marketing kan jouw zichtbaarheid een enorme
duw in de rug geven bij bestaande klanten. Het brengt
dagelijks ook nieuwe bezoekers naar je website.  Die kan
je vaak identi�ceren voor je sales team.

Al snel zal je merken dat je sales team geen tijd meer
moet steken in koude prospectie dankzij de constante
toestroom van kwalitatieve leads.

03.
HOU JE SALES
BEZIG

AWARE SALE
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04.
OPKLIMMEN MET
ONLINE

Het is wel duidelijk. Online marketing is een goed geoliede machine.
Daarmee is het niet alleen de motor voor een stevige omzetgroei,
maar ook voor het creëren van nieuwe opportuniteiten.
Internationalisering was nog nooit zo simpel als vandaag de dag. 
Of je nu wil adverteren in Vlaanderen, 50km rond Parijs of de
Verenigde Staten... het kan allemaal dankzij online marketing.

Hierdoor krijg je trouwens een beter zicht op de internationale
markt. Je ziet namelijk heel snel waar ze klikken op je advertenties en
waar niet. Waar ook ter wereld kan je interesse in een nieuwe
oplossing identi�ceren. Zo vind je nieuwe opportuniteiten die je
bedrijf kunnen doen groeien als nooit tevoren, aan een kost die vaak
vele malen lager is dan wat er voorheen nodig was als investering. 
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Benieuwd hoeveel
leads we voor jou
gaan binnenhalen?

www.kingsberry.be/online-afspraak

https://kingsberry.be/online-afspraak/

