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Voor de vijfde editie van ons ‘State of Marketing’-rapport 
heeft Salesforce Research een enquête gehouden onder 
meer dan 4100 wereldwijd vooraanstaande marketeers. 
Daarbij is onderzocht hoe:

• Crossfunctional dynamics veranderen om aan klant- en 
bedrijfseisen te voldoen

• Data, en de manier waarop het gebruikt wordt, 
verandert hoe marketeers werken

• Personalisatie steeds preciezer wordt door een 
combinatie van intelligentie en vertrouwen

• Nieuwe manieren van communicatie marketeers 
inspireren

De gegevens in dit rapport zijn afkomstig uit een tussen 13 
augustus en 23 september 2018 dubbelblind uitgevoerde 
enquête met 4101 respondenten. Dit waren allemaal 
fulltime topmarketeers met een managers- of hogere 
managementfunctie. De respondenten kwamen uit  
Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië-Pacific en Europa.  
De respondenten waren klanten en niet-klanten van 
Salesforce. Zie pagina 56 voor de uitgebreide demografie 
van de enquête.

Omdat de cijfers zijn afgerond, komen niet alle 
totaalpercentages in dit rapport uit op 100%. Alle 
vergelijkende berekeningen zijn uitgevoerd met de totale 
uitkomsten (de niet-afgeronde cijfers).

Salesforce Research biedt op data gebaseerde inzichten waarmee 
bedrijven hun manier van zakendoen succesvoller kunnen maken. 
Bekijk alle rapporten op  salesforce.com/research.
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Overzicht marketingprestatieniveaus 
Uitstekend presenterende marketingteams vertegenwoordigen 16% van alle enquêtedeelnemers. De 
ondervraagde marketeers zijn onderdeel van B2B, B2C en B2B2C-teams.*

Slecht presterende marketeers

zijn ’een beetje of helemaal niet tevreden’ 
met het resultaat dat behaald wordt met de 
huidige marketinginvestering van hun bedrijf

Uitstekend presterende marketeers

zijn ’uitermate tevreden’ met het 
resultaat dat behaald wordt met 
de huidige marketinginvestering 

van hun bedrijf

Gemiddeld presterende marketeers

alle overige marketeers

15% 16% 69% 

* Zie pagina 56 voor aanvullende demografische informatie. Salesforce Research
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5Samenvatting

De klantervaring is veel meer dan alleen marketing. Met hun visie op de eisen en het gedrag van de 
klant, bevinden marketeers zich in een unieke positie om initiatieven op het gebied van 
klantervaringen in de gehele organisatie te leiden. Tweeënvijftig procent van de marketeers deelt 
metrics met verkoopteams.

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen
(Zie pagina 9) 

01

Door de toenemende vraag naar personalisatie en een stortvloed aan data zoeken marketeers 
naar nieuwe manieren om alles te verenigen. Het gemiddelde aantal databronnen van 
marketeers is sinds 2017 met 20% gestegen.

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger
(Zie pagina 14) 

02

Datagedreven personalisatie is de afgelopen jaren geperfectioneerd en klanten verwachten dit 
ook. Kunstmatige intelligentie (AI) luidt een nieuw tijdperk aan mogelijkheden in. Maar het 
ondoorzichtige beleid rondom AI zorgt voor verwarring en wantrouwen bij de klant, waardoor 
marketeers opnieuw moeten zoeken naar een balans tussen personalisatie en privacy.  
Het gebruik van AI door marketeers is sinds 2017 met 44% gestegen. 

AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen
(Zie pagina 17) 

03

Marketeers blijven streven naar realtime klantbetrokkenheid op de verschillende kanalen. Maar 
omdat klanten tussen een ongelofelijk aantal kanalen switchen, is persoonlijke communicatie, op 
basis van het klantgedrag, soms niet haalbaar. Tweeënvijftig procent van de marketeers heeft 
realtime contact met klanten op een of meer kanalen.

Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen
(Zie pagina 21) 

04

De marketeers van tegenwoordig staan 
voor een hele andere uitdaging dan hun 
voorgangers. Aangezien verbonden 
klantervaringen in de ogen van de klant de 
standaard zijn, breiden marketeers hun 
traditionele middelen en tactieken uit om 
aan de verwachtingen te voldoen. 

Hier is een overzicht van de 
marketingevolutie tijdens de vierde 
industriële revolutie.
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6Inleiding  
Marketeers worstelen met de steeds verder toenemende eisen van de klant

Met een ongekende keuze aan en toegang tot 
informatie verlangen de huidige klanten een 
klantervaring die overeenkomt met hun 
verwachtingen met betrekking tot 
productkwaliteit.

Tijdens de vierde industriële revolutie is de 
definitie van een ‘goede’ ervaring veranderd. 
Klanten willen niet alleen passende 
aanbiedingen, maar ook een persoonlijke 
benadering. En direct contact op het 
moment dat ze dit nodig hebben. Bovendien 
wordt betrokkenheid tijdens de gehele 
customer journey als normaal ervaren, 
waardoor marketeers veel verder moeten 
denken dan hun eigen vakgebied.

Uitstekend presterende marketeers 
onderscheiden zich niet alleen door op het 
juiste moment het juiste bericht op het juiste 
kanaal aan te bieden, maar ook door initiatieven 
te leiden binnen de gehele organisatie.

Verbonden klanten verwachten intelligente klantervaringen

80%  van de klanten zegt dat de 
klantervaring die een bedrijf biedt even 
belangrijk is als zijn producten en services.*

84%  

van de klanten  
zegt dat, om klant te blijven, het 
belangrijk is dat ze als persoon 
en niet als nummer behandeld 

worden*

83%

84%

* “State of the Connected Customer,” Salesforce Research, June 2018.

54%  
van de uitstekend 

presenterende 
marketingteams

leidt initiatieven voor een betere 
klantervaring binnen de gehele 

organisatie

Salesforce Research

Consumenten Zakelijke kopers

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
http://salesforce.com/connectedcustomer
http://salesforce.com/connectedcustomer
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De prioriteiten van marketeers spreken boekdelen 
over hun inspanningen om zich aan te passen 
aan de altijd veranderende klantbehoeften.  
Op de eerste plaats zijn ze gefocust op realtime, 
conversational contact zoals klanten en prospects 
verwachten, door hun schaarse middelen goed te 
verdelen over de juiste touchpoints. Dit doen ze 
door het gericht upgraden van hun technologie 
en hun databronnen samen te voegen om echt 
unieke ervaringen tijdens de gehele customer 
journey te kunnen bieden.

Maar hun grootste uitdagingen staan deze 
doelstellingen in de weg: voldoen aan de 
toenemende klantverwachtingen en de 
technologieën en data voor ze laten werken  
om dit te realiseren. 
Minder dan de helft (49%) van de 
topmarketeers is van mening dat ze een 
ervaring bieden die volledig is afgestemd  
op de verwachtingen van de klant.

Inleiding  
Marketeers worstelen met de steeds verder toenemende eisen van de klant

De prioriteiten en uitdagingen van marketeers zijn twee kanten van 
dezelfde medaille

Belangrijkste marketingprioriteiten Belangrijkste marketinguitdagingen

Realtime klantbetrokkenheid is de 
topprioriteit van marketeers en tevens hun 
grootste uitdaging.

1 In realtime met klanten 
communiceren

3 Moderniseren van tools  
en technologieën

4 Het creëren van een gedeeld, 
eenduidig klantbeeld voor de 
verschillende bedrijfstakken

5 Samenvoegen van 
databronnen van de klant

2 Optimaliseren van de 
marketingmix voor het 
beste resultaat

1 In realtime met klanten 
communiceren

3 Budgettaire beperkingen

4 Het creëren van een gedeeld, 
eenduidig klantbeeld voor de 
verschillende bedrijfstakken

5 Het creëren van een consistente 
customer journey op alle kanalen 
en apparaten

2 Het invoeren en effectief 
gebruiken van nieuwe 
marketingtechnologieën
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Uitstekend presterende organisaties 
onderscheiden zich door strategieën te voeren 
die rekening houden met de hele customer 
journey en zo echt persoonlijke betrokkenheid 
mogelijk maken.

Deze uitstekend presterende marketeers zijn 
erin geslaagd om in veel grotere mate dan hun 
concurrenten de samenwerkingsrelaties in hun 
organisatie te bevorderen, klantgegevens 
effectief toe te passen en met hun klanten en 
prospects in realtime te communiceren.

Inleiding  
Marketeers worstelen met de steeds verder toenemende eisen van de klant

De personalisatievaardigheden van de topmarketeers  
zijn een klasse apart.

56%  van uitstekend presterende 
marketeers brengt de customer journey voor 
het hele bedrijf in kaart, vergeleken met 42% 
van de slecht presterende bedrijven.

Uitstekend presterende marketeers

Gemiddeld presterende marketeers

Slecht presterende marketeers

7,3x
vaker

Klantgegevens gebruiken om passende 
klantervaringen te creëren

28%
59%

8%

Het percentage marketeers dat geheel tevreden is over hun capaciteit om het 
volgende te doen

Uitstekend presterende marketeers vs. 
slecht presterende marketeers

8,1x
vaker

De juiste boodschap op het juiste 
moment op het juiste kanaal aanbieden

29%
55%

7%

9,9x
vaker

Een gedeeld, eenduidig klantprofiel 
creëren voor alle bedrijfsonderdelen

26%
58%

6%

9,7x
vaker

Gepersonaliseerde, omnichannel 
klantervaringen leveren

26%
57%

6%

30%

29%

28% 

28%
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Marketeers hebben een unieke kijk op 
klantbehoeften, gedrag en trends.  
Hierdoor zegt bijna de helft (45%) van de 
topmarketeers dat hun afdeling de leiding 
heeft over alle initiatieven met betrekking 
tot klantervaring binnen het bedrijf. Dit was 
een stijging van 24% ten opzichte van 
2017. Onder uitstekend presterende teams 
stijgt dit cijfer zelfs tot 54%. Om nu succesvol 
te kunnen opereren denken marketeers 
uitgebreid na hoe ze zowel binnen als buiten 
hun traditionele kaders kunnen werken.

Geïntegreerde doelstellingen en workflows 
tussen verschillende bedrijfsonderdelen zijn de 
sleutel tot dit leiderschap, maar de beste 
marketeers weten dat verbetering van binnenuit 
begint. Bijna twee derde (62%) van de 
topmarketeers zegt dat individuen en teams 
binnen een organisatie beter op elkaar zijn 
afgestemd dan ooit tevoren. Met andere 
woorden, marketeers zijn steeds meer gericht op 
het ondersteunen en aanvullen van elkaars werk 
om een samenhangende customer journey te 
stimuleren, waar er vroeger uitsluitend op hun 
eigen kanalen of functies werd gefocust.

De beste marketingteams vormen één front

01  Marketing wordt de verbindende factor  
       van de klantervaringen 

65%  van de topmarketeers zegt dat 
alle teamleden binnen hun organisatie 
gemeenschappelijke doelen en metrics 
hebben.

Percentage marketeers dat het volgende zegt over hun marketingorganisatie

63%65%

49%

Slecht presterende marketeers

Gemiddeld presterende marketeers

Uitstekend presterende marketeers

Slecht presterende marketeers

Gemiddeld presterende marketeers

Uitstekend presterende marketeers

45%
54%

31%

62% 

zegt dat individuen en teams 
beter op elkaar afgestemd zijn 

dan ooit tevoren

45% 

zegt dat marketing de 
klantervaring-initiatieven voor 

het gehele bedrijf leidt
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Vroeger zat betaalde reclame vast in 
organisatorische en technologische silo’s. 
Tegenwoordig maken reclameteams gebruik van 
een breder marketingspectrum. 87% van de 
marketingteams met interne reclamemedewerkers 
deelt zelfs geïntegreerde technologiestacks. Dit 
onderstreept het belang van het samenvoegen van 
data om op het juiste moment de juiste ervaring 
op het juiste kanaal te creëren. 55% van de 
marketingteams evalueert een nieuwe 
technologie samen met reclameteams. 

Maar dit is slechts het topje van de ijsberg voor 
marketeers en adverteerders die ook hun 
algemene doelstellingen en middelen op elkaar 
afstemmen. 61% van de marketeers deelt 
gemeenschappelijke doelen en gegevens met 
hun reclamecollega’s en meer dan de helft 
deelt een merk of creatief team. Budgettering 
blijft een grotendeels afzonderlijke activiteit 
voor marketing- en reclameteams (minder dan 
de helft van deze teams heeft een 
gemeenschappelijk afdelingshoofd).

93% van de uitstekend presterende 
marketeers gebruikt geïntegreerde 
marketing- en advertentietechnologiestacks, 
in tegenstelling tot 69% van de slecht 
presterende marketeers.

55% van de uitstekend presterende 
marketeers stelt budgetten op in overleg 
met hun reclameteam, tegenover 40% van 
de slecht presterende marketeers.

Uitgelicht

Reclame verenigt zich met de rest van 
de marketingorganisatie

Reclameteams opereren niet langer in silo’s

87%
Heeft een geïntegreerde 
technologiestack

52%
Deelt hetzelfde merk 
en/of creatieve team

61%
Deelt gemeenschappelijke doelen 
en meetgegevens

49%Deelt een gemeenschappelijk budget

55%
Werkt samen aan de evaluatie 
en aanschaf van technologie

48%Stelt in overleg budgetten op

46%
Deelt een gemeenschappelijk 
afdelingshoofd

Percentage marketeers dat zegt het volgende te doen met reclameteams
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Socialmediamarketing
58%

62%

45%57%

01  Marketing wordt de verbindende factor
       van de klantervaringen
Klanten zien één bedrijf – geen afzonderlijke 
afdelingen. Als leiders op het gebied van 
klantervaring, moeten marketeers buiten hun 
comfortzone treden om nieuwe mogelijkheden 
voor superieure betrokkenheid te realiseren.

Neem bijvoorbeeld de mogelijkheid om echte 
crosschannel winkelervaringen te creëren die 
e-commerce, fysieke winkels en marketing op 
individueel niveau met elkaar verbinden. 
Marketeers verbinden steeds vaker het 
aankooptraject door de activiteiten van het 
e-commercesysteem af te stemmen op social 
media, marketing-e-mails en meer.

Ondanks hun toenemende connectiviteit claimt 
slecht 46% van de marketeers een volledige en 
transparante stroom van klantgegevens tussen 
marketing- en e-commerceteams te hebben. 
Sterker nog, verbeterde technologie moet 
gepaard gaan met de juiste workflows en 
samenwerking om alles eruit te halen wat erin zit.

50%  van de marketing- en 
e-commerceteams delen gemeenschappelijke 
doelen en metrics.

Marketing- en e-commercetechnologie zijn steeds meer verbonden

Percentage marketingorganisaties dat e-commercesystemen heeft afgestemd op 

Basis: Respondenten van wie de marketingorganisatie een e-commercesysteem en het aangegeven kanaal of systeem gebruikt.

Uitstekend presterende marketeers

Gemiddeld presterende marketeers

Slecht presterende marketeers

Digital advertising
52%

59%

37%51%

Marketing-e-mails
52%

58%

43%51% 

Transactionele e-mails (zoals 
ontvangsbewijzen)

50%
49%

37%48%
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Opmerking: gegevens van 2017 zijn gebaseerd op antwoorden van ’erg mee eens’ op een 
vijfpuntsschaal, terwijl gegevens van 2018 zijn gebaseerd op antwoorden van ’ja’
op een binaire schaal.

Basis: B2B of B2B2C marketeers.

Groeipercentage op 
jaarbasis 

86%

Groeipercentage op 
jaarbasis 

87%

01  Marketing wordt de verbindende factor
       van de klantervaringen
Samenwerking tussen sales en marketing is 
niets nieuws. Naarmate klantervaringen steeds 
verfijnder worden, stijgen de verwachtingen van 
de klant, maar ook de verwachtingen bij 
zakelijke aankopen nemen toe. Daarom is het 
van cruciaal belang dat alle sales- en 
marketingteams samenwerken.

Een kleine meerderheid van marketingteams 
met directe verkoopmodellen deelt nu 
gemeenschappelijke doelen en meetgegevens 
met hun verkoopmedewerkers. Een soortgelijk 
aantal geniet van een volledige en transparante 
stroom van klantgegevens tussen de teams.

Hoewel de focus van de marketeers op een 
geïntegreerd klantbeeld theoretisch gezien 
account gebaseerde marketingstrategieën 
(ABM) binnen handbereik brengt, blijven ze 
een uitzondering op de regel.  
Uitstekend presterende marketeers werken 
1,5 keer vaker dan slecht presterende 
marketeers samen met salesteams aan 
ABM-programma’s.

Samenwerking tussen sales en marketing is de standaard

54%

Bevoegd om
samen te werken 

 

45%

Werken samen op 
account-gebaseerde 

marketing (ABM) 
programma’s 

52%

Delen gemeen-
schappelijke 

doelen en 
meetgegevens

51%

Beschikken over 
een volledige en 

transparante stroom 
van klantgegevens 

tussen teams

Percentage B2B-marketeers dat zegt dat ze het volgende doen met salesteams

* “State of the Connected Customer,” Salesforce Research, juni 2018.

69%  van de zakelijke kopers verwacht 
een op Amazon lijkende koopervaringen, 
zoals gepersonaliseerde aanbevelingen.*

Salesforce Research

http://salesforce.com/connectedcustomer
https://www.salesforce.com/connectedcustomer
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Ooit werden ze gezien als niet-verbonden 
afdelingen aan tegenoverliggende kanten van 
de verkoopcyclus, nu is het duidelijk dat 
marketing- en klantenserviceteams elkaars 
verlengstuk zijn. Ongeveer zes van de tien 
marketingteams volgen klanttevredenheid en 
-behoud. 53% van de marketingteams deelt 
gemeenschappelijke doelen en metrics met 
serviceteams.

Er is echter nog ruimte voor verbetering in de 
samenwerking tussen marketing en service. 
Voorbeeld: slechts een derde van de 
marketingteams onderdrukt (reclame)
berichten naar mogelijk ontevreden klanten 
met open servicekwesties – hoewel dit 
gestegen is van 21% in 2017.

55%  van de marketingteams werkt 
samen met serviceteams om vragen en 
problemen via social media te volgen en 
hierop te reageren.

Marketing- en serviceteams komen dichter tot elkaar  
tijdens de customer journey

Percentage marketeers dat zegt het volgende te doen met serviceteams

Werkt samen om vragen en problemen 
via social media te volgen en erop te 
reageren

54%
60%

50%

Zorgt voor een volledige en 
transparante stroom van klantgegevens 
tussen teams

55%
58%

47%

Deelt gemeenschappelijke doelen en 
meetgegevens

52%
56%

50%

Onderdrukt marketingberichten 
wanneer een klant een open 
servicecase heeft

33%
37%

23%

Opmerking: gegevens van 2017 zijn gebaseerd op antwoorden van ’erg mee eens’ op een 
vijfpuntsschaal, terwijl gegevens van 2018 zijn gebaseerd op antwoorden van ’ja’ op een binaire schaal.

Uitstekend presterende marketeers

Gemiddeld presterende marketeers

Slecht presterende marketeers

55%

54%

53% 

32%

Salesforce Research

01  Marketing wordt de verbindende factor
       van de klantervaringen
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Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat door marketingorganisaties wordt gebruikt

Marketeers wenden zich tot talloze 
gegevensbronnen, van openingscijfers van 
e-mails en webactiviteit tot demografische 
gegevens, om een zo duidelijk mogelijk beeld van 
de unieke behoeften, voorkeuren en het gedrag 
van klanten en prospects te krijgen. Het is zelfs zo 
dat het gemiddelde aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers gebruikt wordt van 12 in 2018 
naar 15 in 2019 zal stijgen. Het gebruik van data 
van externe partijen, dat wordt gedeeld tussen 
samenwerkende partijen zoals merken en 
uitgevers om het publiek te vergroten en targeting 
te verfijnen, is 19% gegroeid sinds 2017.

Het verzamelen van gegevens uit verschillende 
bronnen alleen is niet genoeg, omdat 
opzichzelfstaande gegevens niet zoveel zeggen.  
Slechts 47% van de marketeers zegt een 
volledig eenduidig beeld te hebben van 
klantgegevensbronnen. Marketeers op 
diverse prestatieniveaus verschillen van mening 
over het belang van data unification, evenals de 
stappen die ze ondernemen om dit aan te 
pakken.

Gegevensbronnen vermenigvuldigen snel terwijl marketeers  
klanten en prospects willen begrijpen

02  Nieuwe inzichten leggen de lat voor
        Data Unification hoger

Percentage marketingorganisaties dat gegevens van externe partijen gebruikt

Uitstekend vs. slecht presterende marketeers zijn 

7,3x  vaker helemaal tevreden met de 
mogelijkheid om gegevens te gebruiken om meer 
relevante klantervaringen te creëren

2017 10

12

15

2018

2019

58%

69%

2017

2018
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        Data Unification hoger
Zelfs nadat diverse gegevensbronnen zijn 
samengevoegd, vormt de overvloed aan 
gegevens een vervelend probleem voor 
marketeers. Zaken zoals meerdere 
e-mailadressen, sociale activiteiten, 
webactiviteiten, e-commerce, point-of-sale 
transacties en contact met de klantenservice 
maken het lastig om een eenduidig beeld te 
vormen van de klant. Vooral voor topteams is 
het essentieel om oplossingen en workflows te 
definiëren om het probleem van klantidentiteit 
op te lossen.

Er zijn verschillende technologische oplossingen 
ontwikkeld om deze unieke uitingen aan te 
pakken. Maar deze technologieën zijn eigendom 
en worden beheerd door verschillende 
afdelingen. Zo zijn ESP’s en DMP’s van de 
marketingafdelingen en CRM’s en databases van 
sales- en IT-afdelingen. Met als gevolg dat er 
geen standaardoplossing is voor het vormen van 
een klantidentiteit. Het komt erop neer dat de 
marketingafdeling meestal gebruik moet maken 
van drie verschillende technologieën.

Uitstekend vs. slecht presterende marketeers vinden 

1,7x  vaker het oplossen van verschillende 
uitingen als een belangrijk vereiste voor 
marketingtechnologie

Marketeers wenden zich tot een mengelmoes van technologieën  
om klantidentiteiten te vormen

Opmerking: respondenten kregen alleen een technologie te zien als ze rapporteerden met behulp van 
de aangegeven technologie. De basis omvat alle respondenten.

De meest gebruikte technologieën voor het bepalen van de klantenidentiteit

Klantgegevensplatform (CDP)

Datamanagementplatform (DMP) 

E-mailserviceprovider (ESP)

Customer Relationship Management-systeem (CRM)

5
4
3
2
1 Marketingdatabase

Marketingautomatiseringsplatform

Zelfontwikkelde oplossing

7
6
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Een groot deel van de bedrijfswaarde van 
datamanagementplatforms in de reclame is 
vanouds gericht op het inkopen van media en 
het beperken van advertentiefrequentielimieten. 
Toch zegt 55% van de topmarketeers buiten 
reclame nu gebruik te maken van een DMP en 
nog eens 35% is van plan dat de komende 
twee jaar te gaan doen. De toepassingen van de 
technologie zijn dusdanig veranderd en 
uitgebreid.
 

Het inkopen van media staat onder 
marketinganalyses en contentpersonalisatie op 
de lijst met meest voorkomende DMP-
toepassingen. Een significant aantal DMP-
gebruikers zet de technologie ook in om 
klantidentiteit te bepalen en beheren en om 
creatief werk te testen en te optimaliseren. 
Geplande casussen tonen een continue 
verandering van de manier waarop DMP’s worden 
gebruikt, waarbij van doelgroepstatistieken de 
meeste groei wordt verwacht.

DMP-gebruik is meer dan alleen media-inkoop

Top vijf huidige DMP-toepassingen

Top vijf toekomstige DMP-toepassingen

Creatief testen en optimaliseren

Contentpersonalisatie

Identiteitsbewaking en -beheer

Creatief testen en optimaliseren

Media-inkoop en -optimalisatie

Identiteitsbewaking en -beheer

Contentpersonalisatie

Ontdekken en segmenteren van de doelgroep

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Marketinganalyse en reclamerendement

Inzicht in de doelgroep

Marketeers verwachten dat hun gebruik van 
DMP’s in 2020 met 64% is toegenomen.

Basis: respondenten van wie de marketingorganisatie een DMP gebruikt of van plan is te gebruiken.
Zie pagina 55 voor volledige DMP-gebruikerstoepassingen.

Uitgelicht

Met het veranderen van het DMP-
gebruik, kijken marketeers verder dan  
het inkopen van media alleen 
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Percentage markteers dat zegt dat personalisatie het volgende verbetert

Marketeers hebben, dankzij de technologische 
vooruitgang, ongekende mogelijkheden om 
met AI hun programma’s aan te passen en te 
personaliseren. Maar een niet-transparant 
beleid omtrent gegevensgebruik heeft het 
vertrouwen van veel consumenten verminderd. 
Toch is personalisatie een waardevol goed. 
79% van de klanten is zelfs bereid gegevens te 
delen in ruil voor tekstueel toegespitste 
communicatie en 88% doet dit voor 
gepersonaliseerde aanbiedingen.* 

Marketeers zeggen dat personalisatie de 
leadgeneratie, klantacquisitie en upselling 
verbetert. Ze zien ook verbetering in de rest van 
de customer journey. Zo zegt 82% van de 
topmarketeers dat personalisatie zorgt voor een 
grote of gemiddelde boost in enthousiasmering 
van de klant en 92% zegt hetzelfde over de 
impact op merkbekendheid.

De mogelijkheid die marketingteams hebben 
om de customer journey te personaliseren is 
een maatstaf voor succes geworden. 
Uitstekend presterende marketeers zijn 9,7x 
vaker dan slecht presterende marketeers 
geheel tevreden met hun vermogen om 
omnichannel klantervaringen te 
personaliseren.

Rapportage van marketeers over de ROI van personalisatie  
tijdens de gehele customer journey

03  AI en vertrouwen staan aan de basis van
        de klantervaringen

* “State of the Connected Customer,” Salesforce Research, juni 2018.

Merkbekendheid 38%54%

Leadgeneratie

Klantwerving

Upselling

Klantbehoud

Klant belangenbehartiging

Grote verbetering Redelijke verbetering

43%44%

39%45%

44%36%

39%46%

44%38%

92%

86%

84%

79%

85%

82%

Salesforce ResearchSalesforce Research

http://salesforce.com/form/conf/trust-research/
http://www.salesforce.com/connectedcustomer
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Personalisatie is sterk vooruitgegaan sinds de 
tijd dat e-mails waar de klant bij de naam werd 
genoemd nog speciaal waren. Tegenwoordig 
verwacht 62% van de klanten dat bedrijven op 
hun behoeften anticiperen. Teams richten zich 
steeds meer op nieuwe technologieën die ze 
helpen op een effectievere manier te 
communiceren. Zo gebruikt 29% van de 
marketeers nu AI (dit was nog 20% in 2017), 
mede door functionaliteiten zoals 
gepersonaliseerde e-mailaanbiedingen op basis 
van surfgedrag op het web. 

Sommige marketeers maken ook gebruik van of 
experimenteren met andere intelligente 
technologieën. Vierenveertig procent van de 
marketeers maakt gebruik van verbonden 
apparaten (tegenover 29% in 2017) zoals 
spraakgestuurde persoonlijke assistenten als 
Alexa en Siri. Vierentwintig procent gebruikt 
virtual of augmented reality zoals apps 
waarmee huizenkopers de hypotheekkosten 
kunnen berekenen door hun telefoon op een 
huis te richten of make-up kunnen proberen 
zonder een winkel binnen te gaan.

03  AI en vertrouwen staan aan de basis van
        de klantervaringen

* “State of the Connected Customer,” Salesforce Research, juni 2018.

AI en andere geavanceerde technologieën vergroten de toolkits 
van marketeers

Opmerking: gegevens van 2017 zijn gebaseerd op antwoorden van ’momenteel veel in gebruik’ op 
een vierpuntsschaal, terwijl gegevens van 2018 zijn gebaseerd op antwoorden van ’huidig gebruik’ op 
een driepuntsschaal.

2,1x
vaker  

Internet of Things (IoT) / 
verbonden apparaten

44%
59%

29%

Percentage marketingorganisaties dat de volgende technologieën gebruikt

3,0x 
vaker

Spraakgestuurde persoonlijke 
assistenten (bijv. Alexa, Siri)

31%
49%

16%

2,7x
vakerKunstmatige intelligentie (AI)

30%
40%

15%

2,6x
vaker

Virtual reality (VR) of  
augmented reality (AR)

25%
33%

12%

Uitstekend presterende marketeers

Gemiddeld presterende marketeers

Slecht presterende marketeers

Uitstekend presterende marketeers vs. 
slecht presterende marketeers

44%

32%

29% 

24%

Het gebruik van AI door marketeers is sinds 
2017 met 44% gegroeid.

http://salesforce.com/connectedcustomer
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Net als de meeste zakelijke leiders hebben 
topmarketeers de afgelopen jaren veel 
nagedacht over het gebruik van AI, hoewel er 
geen echte standaardtoepassing voor de 
technologie is ontwikkeld. 

Het gebruik van AI-applicaties onder 
marketeers is wijdverspreid. Ongeveer een 
zelfde aantal gebruikt de technologie voor 
personalisatie en het aanbieden van de ‘next 
best offer’ als het aantal dat het gebruikt om 
klantinteracties te automatiseren en de kloof 
tussen online en offline te verkleinen. 

Maar als marketeers nu al kleinschalig gebruik 
maken van AI zullen ze dat in de toekomst 
zeker grootschalig gaan toepassen.

Uitgelicht

AI wordt gebruikt voor een groot aantal 
marketingactiviteiten

Marketeers experimenteren met AI op verschillende manieren

Basis: Marketeers die op dit moment AI gebruiken of van plan zijn te gaan gebruiken.
Zie pagina 54 voor alle informatie over AI-toepassingen.

+257%
tweejaarlijkse groei

Momenteel in gebruik Van plan om binnen twee jaar te gebruiken 

Gemiddeld gebruik, gepland 
gebruik en verwachte groei van  

AI-toepassingen

Gepersonaliseerde 
ervaringen op ieder kanaal

57%

22%
Gepersonaliseerde 
customer journeys

Dynamische 
landingspagina’s en 

websites

Offline/online 
gegevenservaringen 

faciliteren

Geprogrammeerde reclame 
en media-inkoop 

Geautomatiseerde social- en 
messengerapp interacties

Verbeterde 
klantsegmentatie

Voorspellende 
customer journeys

Realtime ‘next best offers’
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2003  AI en vertrouwen staan aan de basis van
        de klantervaringen
Naarmate de mogelijkheden van marketeers 
toenemen wordt er kritisch naar ze gekeken door 
zowel klanten als regelgevers. Desondanks wordt 
personalisatie door klanten gekoesterd; 78% van 
hen vertrouwt bedrijven zelfs eerder persoonlijke 
informatie toe als het wordt gebruikt om hun 
ervaring volledig te personaliseren.*

Volgens klanten is het belangrijk dat duidelijk wordt 
gemaakt hoe hun gegevens worden gebruikt en 
marketeers zijn het hiermee eens. Eenenvijftig 
procent van de marketingteams zegt meer 
aandacht te hebben voor het evenwicht 
tussen personalisatie en privacy dan twee 
jaar geleden.  

 
Toch is slechts 30% van de marketeers 
helemaal tevreden over de mogelijkheid dit 
evenwicht te vinden. Een derde van de 
marketeers geeft toe dat het moeilijk is om te 
voldoen aan de wettelijke verplichtingen (zoals 
die van de GDPR van de Europese Unie). Het is 
dan ook geen verrassing dat slechts 44% van 
de marketeers zich onderscheidt door verder te 
gaan dan wat de wet of branchenormen 
vereisen.

Marketeers nemen vertrouwen en privacy ter harte, 
maar hebben moeite om ermee om te gaan.

* “Trends in Customer Trust, ”Salesforce Research, september 2018.

Percentage marketeers dat het eens is met het volgende

51%

Onze marketingorganisatie houdt 
zich nu meer bezig met het in 
evenwicht houden van personalisatie 
en privacy dan twee jaar geleden

33%
Het voldoen aan regionale en/of 
lokale privacyregels is een uitdaging

44%

Ons merk gaat verder dan de wet of 
de branchenormen om de privacy 
van de klanten te beschermen en te 
respecteren

30%

Onze marketingorganisatie is volstrekt 
tevreden met de mogelijkheid om 
een evenwicht te vinden tussen 
personalisatie en privacy.

35%
Het balanceren tussen personalisatie 
en privacy is een uitdaging

Salesforce Research

Uitstekend vs. slecht presterende marketeers zijn 

7.1x
 
vaker helemaal tevreden met de 

mogelijkheid om evenwicht te vinden tussen 
personalisatie en privacy

http://salesforce.com/form/conf/trust-research/
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Website 

Social* 

IoT

Videoreclame  

Merk-
bekendheid

Klantcommunities

E-mail

 
Social*

Klantbehoud

Klanten- 
werving

behartiging van 
klantbelangen

Social* 

Klantcommunities

Betaald zoeken/ 
SEM

Lead- 
GeneratiE

+

Een website is het visitekaartje van je merk, dus 
is het logisch dat marketeers deze als essentieel 
onderdeel van de totale customer journey 
beschouwen. Welke andere kanalen, naast de 
website, daarna het beste werken is een meer 
omstreden vraag. 

In elke fase van de customer journey wordt 
social marketing - of het nu gaat om organisch 
gepubliceerde of betaalde reclame - zeer 
gewaardeerd. Nadat een klantrelatie vanaf de 
acquisitiefase tot stand is gekomen, bouw je de 
effectieve en directe betrokkenheid verder uit 
met vertrouwde e-mailmarketing. Nu 
communicatie steeds meer verbonden is - van 
billboards tot tv - wordt het IoT steeds 
belangrijker voor de merkbekendheid. En in 
een wereld waar impulsen en informatie van 
alle kanten op ons af komen, zijn 
klantcommunities van onschatbare waarde in 
het verhogen van de ROI.

Met de toename van het mobiele webverkeer 
worden apps steeds belangrijker, en besteden 
adverteerders 65% meer aan video. Het 
optimaliseren van de kanaalkeuze wordt een 
steeds ingewikkeldere vraag, in plaats van 
eenvoudiger.*

De resultaten van social en e-mail in de customer journey

04  Marketeers streven naar realtime betrokkenheid   
   op alle kanalen

* “Digital Advertising 2020,” Salesforce Research, januari 2018. Basis: Marketeers die momenteel het aangegeven kanaal gebruiken.
* Social omvat gecombineerde reacties van social advertising en social publishing.

Salesforce Research

Kanalen met de hoogste ROI binnen de customer journey

E-mail

 
Affiliate  

marketing

Social*

Klantcommunities

Social*

 
E-mail

 
UPSELLING

Klantcommunities

Social*

E-mail

https://www.salesforce.com/form/marketingcloud/digital-ads-2020-research.jsp
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Om welk kanaal het ook gaat, we willen een 
realtime reactie; dat geldt niet alleen voor social 
media. De huidige realtime benchmarks 
overbruggen de kloof tussen offline en online - 
een kiosk toont bijvoorbeeld een advertentie op 
basis van de aanwezigheid van een smartphone 
of een geldautomaat laat tijdens het proces een 
aanbieding zien op basis van je transactie.

Realtime betrokkenheid heeft nu niet alleen de 
hoogste prioriteit, maar is ook de grootste 
uitdaging voor marketeers. Andere 
marketinguitdagingen zijn het efficiënt gebruik 
van nieuwe marketingtechnologieën en 
gekoppelde inzichten van klantgegevens om van 
deze betrokkenheid werkelijkheid te maken.

Tweerichtingscommunicatie - waarbij 
marketeers hun strategie en tactiek aanpassen 
op basis van feedback van klanten - is nu aan 
de orde van de dag. Tweeënvijftig procent van 
de marketeers past de marketingstrategie en 
-tactiek aan op basis van klantinteracties om 
met deze nieuwe inzichten hun doelen beter 
te bereiken.

04  Marketeers streven naar realtime betrokkenheid   
   op alle kanalen

Uitstekend vs. slecht presterende marketeers zullen 

1,9x vaker klanten in realtime via één of 
meer kanalen benaderen

Percentage marketeers dat het volgende over hun marketingorganisatie zegt

Realtime en tweerichtingscommunicatie worden de standaard

54%
62%

33%

Slecht presterende marketeers

Gemiddeld presterende marketeers

Uitstekend presterende marketeers

Slecht presterende marketeers

Gemiddeld presterende marketeers

Uitstekend presterende marketeers

50%57%

52%

52%  

Wij betrekken klanten in 
realtime via één of meer 

marketingkanalen

52%  

Wij passen onze 
marketingstrategie en 

tactiek aan op basis van 
klantinteracties

Salesforce Research



Salesforce Research

State of Marketing

Salesforce Research

23

Het oplossen van de omnichannelpuzzel blijft 
van groot belang, maar een groeiend aantal 
kanalen betekent dat het risico op onderlinge 
verschillen groot is. Slechts 28% van de 
marketeers is helemaal tevreden over de 
manier waarop zij klanten op alle kanalen 
kunnen bereiken.

Marketeers kunnen zich steeds dynamischer 
bezighouden met de verschillende kanalen of 
veranderen van kanaal afhankelijk van de acties 
van de klant. Gemiddeld zegt slechts 32% van 
de topmarketeers dat een bepaald kanaal 
dynamisch wordt toegepast ten opzichte van 
andere kanalen, tegenover 28% in 2017.

Het percentage overlappende informatie via 
kanalen, zoals identieke berichten, is gedaald 
van gemiddeld 51% in 2017 tot 39% nu. Maar 
dat betekent niet dat alle marketeers de juiste 
kant op gaan. In feite is het aandeel van de 
afzonderlijke kanalen gestegen van 21% in 
2017 naar 29% op dit moment. Met andere 
woorden, meer marketeers voldoen aan de 
hoge verwachtingen van klanten ten aanzien van 
crosschannelbetrokkenheid, maar nog meer 
marketeers schieten tekort.

Uitgelicht

Het aantal kanalen wordt steeds groter, 
maar de onderlinge verbinding blijft moeilijk

Basis: Marketeers die momenteel gebruik maken van het aangegeven kanaal.

De kloof tussen dynamische en afzonderlijke berichten wordt groter

Website 36%35%

Percentage marketeers dat hun crosschannelcoördinatie als volgt beschrijft

Dynamisch (berichten veranderen over de kanalen heen op basis van acties van klanten)

Overlappend (identieke berichten worden over de kanalen uitgezonden)

Afzonderlijk (geen coördinatie van berichten over de kanalen heen)

28%

E-mail 39%31% 31%

Mobiele app 37%34% 29%

Mobiel berichtenverkeer 39%30% 31%

Social advertising 40%34% 26%

Display/banner-
advertenties 42%30% 28%

Videoreclame 40%32% 28%

Betaald zoeken/SEM 39%30% 31%

Social publishing 42%31% 27%

Spraakgestuurde 
persoonlijke assistenten 37%27% 35%

Zie pagina 53 voor de antwoorden uit 2017 en de jaarlijkse trends.

36% van de uitstekend presterende 
marketeers coördineert hun kanalen 
dynamisch, tegenover 26% van de slecht 
presterende marketeers.
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Marketeers herzien hun metrics en maatstaven voor een nieuw tijdperk

Hoewel bestaande metrics zoals omzetgroei 
nooit zullen verdwijnen, zorgen de toegenomen 
focus op klantervaring en journeys ervoor dat 
marketeers verder kijken dan deze traditionele 
maatstaven van succes.

Zestig procent van de marketeers volgt nu 
bijvoorbeeld klanttevredenheidscijfers, zoals de 
Net Promotor Score (NPS), en bijna evenveel 
bekijkt klantbehoudpercentages - waarbij de 
waarde van een terugkerende klant ten 
opzichte van een nieuwe lead wordt 
vergeleken. Drieënveertig procent gaat nog een 
stap verder en volgt de totale levenscyclus van 
de klant.

Marketeers onderzoeken ook steeds vaker hoe 
ze de beste klanten kunnen vinden en wat dat 
kost. Zo houdt 52% nu in de gaten hoeveel en 
hoe vaak ze aanbevelingen van klanten 
ontvangt, en analyseert 51% hoeveel het kost 
om een bepaalde klant te werven. Veel 
marketeers verzamelen ook gegevens om een 
gedetailleerd beeld te hebben hoe en waarom 
specifieke kanalen presteren, zoals de 49% die 
nu mobiele analyses volgt.

74%
Omzetgroei

Percentage marketingorganisaties dat de volgende metrics volgt

64%

Effectiviteit van de verkoop (bv. verkoopcyclus, prestaties en responstijd  
van het verkoopteam, directe betrokkenheid bij aanbestedingen, enz.)

61%

Webverkeer en/of analyses (bv. paginaweergaves,  bounce rate,  
tijd op pagina, pagina’s per bezoek)

60%
Klanttevredenheidscijfers

59%
Klantbehoudpercentages

58%
Klantwervingskosten

55%

Marketing qualified leads metrics  
(bv. MQL’s, SQL’s)

54%

Digitale betrokkenheidspercentages 
(bijv. openen, klikken, downloaden)

54%

Social analytics  
(bv. bereik en betrokkenheid via likes, tweets, shares, etc.)

52%
Aanbevelingen/aantallen

51%
Klantacquisitiekosten (CAC)

49%

Mobiele analyse   
(bv. mobiel verkeer, mobiele leadconversies, enz.)

43%
Customer lifetime value

Uitstekend vs. slecht presterende marketeers 

1,4x meer kans dat 
ze customer lifetime value 
bijhouden

Uitstekend vs. slecht presterende marketeers 

1,9x meer kans dat zij 
klanttevredenheid volgen
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Marketeers herzien hun metrics en maatstaven voor een nieuw tijdperk

Succescriteria zijn niet het enige wat herzien moet worden.

Uitstekend presterende marketeers zullen 1,4x vaker dan 
slecht presterende marketeers zeggen dat de traditionele 
marketingbenaderingen niet langer effectief zijn.

In plaats van webhits, views, impressies, panelgegevens en de laatste 
interactie, wenden sommige marketeers zich tot meer geavanceerde, 
op datawetenschap en attributiemodellen gebaseerde technieken, 
ook al worden deze technieken niet zo vaak ingezet als oudere 
technieken.

Percentage marketingorganisaties dat marketingsucces/ROI op de volgende manier meet

Uitstekend vs. 
slecht presterende 
marketeers zullen 

1,5x 
vaker meten

59%

Webanalyse 

 
 

52%

Marketinganalyse / 
meetplatforms

55%

Marketing/
reclameplatform

54%

Datamanagement-
platform (DMP) 

 
 

46%

Socialmarketing-
platforms 

 
 

36%

Mobiel 
meetplatform 

 

42%

Gegevens-
wetenschappelijke 

methoden 
(d.w.z. algoritmische 

modellen) 

41%

Marketingattributie-
modellering (bv. 
marketingmix-
modellering, 
multitouch 
attributie)

1,5x 
vaker meten

25%

Zelfontwikkelde 
oplossing 

 
 

Uitstekend vs. 
slecht presterende 
marketeers zullen 
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Landenprofiel*

* Houd er rekening mee dat culturele verschillen in de verschillende regio’s de resultaten van de onderzoeken beïnvloeden.
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Australië/Nieuw-Zeeland (300 marketingprofessionals)

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

86%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

49%

Verkoopteams

49%

Serviceteams

50%

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

27%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

2017

2018

2019

29%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

32% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

42%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

48% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen46% van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 

beeld van de klantgegevens te beschikken

46% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

88%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

2  
Webverkeer en/of analyses

3 Marketingrendement op  
investering (MROI)

4  
Effectiviteit van de verkoop

5 Klanttevredenheidsgegevens EN 
tactische marketing ROI*

1 Marketinganalyse en reclame-
rendementsmetingen

2
 

Contentpersonalisatie

3 Ontdekken en segmenteren 
van de doelgroep

2017

2018

10

12

15

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend

63%

65%

32% 24%

44%

Percentage marketeers dat 
de afstemming van een 

kanaal met andere kanalen 
beschrijft als...

* Grote of matige verbetering.

* Gelijke score bij het gebruik van de vijfde 
en zesde metrics.
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België (150 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

57%

Verkoopteams

47%

Serviceteams

49%

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

37%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Klanttevredenheidsgegevens

2017

2018

2019

34%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

42% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

53%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

61% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen53%

47% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

95%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

2  
Omzetgroei

3  
Webverkeer en/of analyses

4  
Effectiviteit van de verkoop

5  
Klantwervingskosten

1
 
Nieuwe doelgroepprofielen 
bepalen 

2
 
Partnerships om elkaars gegevens 
aan te vullen EN frequentie- en 
mediabeperking*

2017

2018

6

10

12

68%

79%

32% 29%

39%

93%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

* Gelijke score voor de tweede en derde 
   belangrijkste toepassingen. Percentage marketeers dat 

de afstemming van een 
kanaal met andere kanalen 

beschrijft als...

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend



State of Marketing

Salesforce Research

29Landenprofiel 
Brazilië (301 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

51%

Verkoopteams

53%

Serviceteams

59%

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

27%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

40%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

35% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

43%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

55% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen54%

48% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

95%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

2  
Effectiviteit van de verkoop

3  
Marketing qualified leads metrics

4 Marketingrendement op  
investering (MROI) EN 
klantwervingskosten*

1 Marketinganalyse en reclame-
rendementsmetingen

2
 

Contentpersonalisatie

3 Ontdekken en segmenteren 
van de doelgroep

2017

2018
64%

67%

26% 39%

35%

93%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

2017 2018 2019

20 25 38

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Percentage marketeers dat 
de afstemming van een 

kanaal met andere kanalen 
beschrijft als...

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend

* Gelijke score bij het gebruik van de vierde 
en vijfde metrics.



State of Marketing

Salesforce Research

30Landenprofiel 
Canada (300 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

49%

Verkoopteams

49%

Serviceteams

52%

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

19%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

2017

2018

2019

15%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

25% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

46%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

49% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen38%

44% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

80%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

2  
Effectiviteit van de verkoop

3  
Webverkeer en/of analyses

4 Marketingrendement op  
investering (MROI)

5 Klanttevredenheidsgegevens

1 Marketinganalyse en reclame-
rendementsmetingen

2017

2018

8

11

14

46%

55%

25% 33%

42%

88%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

2 Contentpersonalisatie EN 
identiteitsbewaking en -beheer*

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

* Gelijke score voor de tweede en derde  
   belangrijkste toepassingen. Percentage marketeers dat 

de afstemming van een 
kanaal met andere kanalen 

beschrijft als...

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend



State of Marketing

Salesforce Research

31Landenprofiel 
Frankrijk (300 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

51%

Verkoopteams

57%

Serviceteams

52%

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

31%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

2017

2018

2019

33%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

32% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

46%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

57% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen48%

48% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

90%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

2  
Klantbehoudpercentages

3  
Klanttevredenheidsgegevens

4  
Effectiviteit van de verkoop

5  
Webverkeer en/of analyses

1 Marketinganalyse en reclame- 
rendementsmetingen

2 Identiteitsbewaking en -beheer

3
 

Contentpersonalisatie

2017

2018

7

10

15

58%

81%

29% 33%

37%

95%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Percentage marketeers dat 
de afstemming van een 

kanaal met andere kanalen 
beschrijft als...

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend



State of Marketing

Salesforce Research

32Landenprofiel 
Duitsland (300 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

49%

Verkoopteams

50%

Serviceteams

53%

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

39%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

2017

2018

2019

33%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

41% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

43%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

51% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen44%

36% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

86%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

2  
Klantwervingskosten

3  
Klantbehoudpercentages

4  
Webverkeer en/of analyses

5  
Aanbevelingen/aantallen

1 Marketinganalyse en reclame-  
rendementsmetingen

2
 
 
Creatief testen en optimaliseren

3 Ontdekken en segmenteren 
van de doelgroep

2017

2018

10

10

13

49%

58%

33% 27%

39%

83%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Percentage marketeers dat 
de afstemming van een 

kanaal met andere kanalen 
beschrijft als...

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend



State of Marketing

Salesforce Research

33Landenprofiel 
Hong Kong (150 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

50%

Verkoopteams

53%

Serviceteams

57%

26%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

17%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

32% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

33%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

44% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen37%

35% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

80%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

2  
Klantbehoudpercentages

3  
Effectiviteit van de verkoop

4 Marketingrendement op  
investering (MROI)

5  
Klantwervingskosten2017

2018
39%

61%

17% 34%

48%

79%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

1 Marketinganalyse en reclame- 
rendementsmetingen

2  
Frequentie- en mediabeperking

3
 

Contentpersonalisatie

2017 2018 2019

50 60 55

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

Percentage marketeers dat 
de afstemming van een 

kanaal met andere kanalen 
beschrijft als...

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend



State of Marketing

Salesforce Research

34Landenprofiel 
India (300 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

48%

Verkoopteams

54%

Serviceteams

50%

44%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

46%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

33% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

45%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

59% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen54%

46% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

2  
Effectiviteit van de verkoop

3  
Marketing qualified leads metrics

4 Tactische marketing ROI

5  
Klantwervingskosten

1 Marketinganalyse en reclame-  
rendementsmetingen

2
 

Contentpersonalisatie

3
 
 
Creatief testen en optimaliseren

2017

2018
62%

77%

33% 36%

31%

94%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

2017 2018 2019

10 15 20

93%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

Percentage marketeers dat 
de afstemming van een 

kanaal met andere kanalen 
beschrijft als...

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend



State of Marketing

Salesforce Research

35Landenprofiel 
Japan (300 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

54%

Verkoopteams

47%

Serviceteams

57%

40%

1  
Omzetgroei

2017

2018

2019

44%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

34% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

42%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

48% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen46%

48% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

93%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

2  
Klantwervingskosten

3
Digitale betrokkenheids-
percentages EN marketing 
qualified leads metrics EN 
klantbehoudpercentages*

1 Marketinganalyse en reclame-  
rendementsmetingen

2
 

Contentpersonalisatie

3  
Frequentie- en mediabeperking

2017

2018

4

5

8

73%

84%

21% 39%

40%

94%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

* Gelijke score bij het gebruik van de derde, 
vierde en vijfde metrics.

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

Percentage marketeers dat 
de afstemming van een 

kanaal met andere kanalen 
beschrijft als...

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend



State of Marketing

Salesforce Research

36Landenprofiel 
Mexico (300 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

55%

Verkoopteams

57%

Serviceteams

59%

18%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

31%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

40% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

51%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

62% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen55%

46% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

90%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

2  
Effectiviteit van de verkoop

3  
Klanttevredenheidsgegevens

4  
Social analytics

5  
Tactische marketing ROI

1 Media-inkoop en -optimalisatie

2 Marketinganalyse en reclame-  
rendementsmetingen

3
 

Identiteitsbewaking en -beheer

2017

2018
68%

84%

34% 30%

36%

92%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

2017 2018 2019

11 15 20

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

Percentage marketeers dat 
de afstemming van een 

kanaal met andere kanalen 
beschrijft als...

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend



State of Marketing

Salesforce Research

37Landenprofiel 
Nederland (200 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

39%

Verkoopteams

53%

Serviceteams

48%

27%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

2017

2018

2019

32%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

33% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

38%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

48% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen43%

35% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

83%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

2  
Effectiviteit van de verkoop

3  
Klanttevredenheidsgegevens

4  
Webverkeer en/of analyses

5  
Klantbehoudpercentages

1
 

Contentpersonalisatie

2017

2018

10

12

14

53%

61%

42% 18%

40%

78%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

2
Media-inkoop en -optimalisatie  
EN identiteitsbewaking en 
-beheer*

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

* Gelijke score voor de tweede en derde 
   belangrijkste toepassingen. Percentage marketeers dat 

de afstemming van een 
kanaal met andere kanalen 

beschrijft als...

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend



State of Marketing

Salesforce Research

38Landenprofiel 
Scandinavische landen (150 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

41%

Verkoopteams

38%

Serviceteams

42%

38%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

2017 2018 2019

38%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

39% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

43%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

58% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen51%

45% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

91%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

2  
Effectiviteit van de verkoop

3  
Tactische marketing ROI

4 Digitale betrokkenheidsper-
centages EN klanttevredenheids-
gegevens*

1
Media-inkoop en -optimalisatie 
EN creatief testen en 
optimaliseren*

3 Marketinganalyse en reclame-  
rendementsmetingen

2017

2018
65%

80%

35% 26%

39%

80%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

* Gelijke score voor de eerste en tweede  
   belangrijkste toepassingen.

* Gelijke score bij het gebruik van de vierde 
en vijfde metrics.

35 53 80

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

Percentage marketeers dat 
de afstemming van een 

kanaal met andere kanalen 
beschrijft als...

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend
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Singapore (150 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

41%

Verkoopteams

54%

Serviceteams

37%

31%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

2017

2018

2019

26%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

32% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

37%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

57% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen48%

42% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

84%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

2  
Klanttevredenheidsgegevens

3  
Effectiviteit van de verkoop

4  
Klantwervingskosten

5  
Webverkeer en/of analyses

1 Marketinganalyse en reclame- 
rendementsmetingen

2  

Identiteitsbewaking en -beheer

3
 

Contentpersonalisatie

2017

2018

8

10

15

52%

75%

31% 31%

38%

84%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

Percentage marketeers dat 
de afstemming van een 

kanaal met andere kanalen 
beschrijft als...

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend
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Verenigd Koninkrijk/Ierland (300 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

49%

Verkoopteams

51%

Serviceteams

50%

31%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

2017

2018

2019

27%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

36% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

41%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

44% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen42%

44% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

85%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

2  
Webverkeer en/of analyses

3  
Effectiviteit van de verkoop

4  
Klanttevredenheidsgegevens

5  
Klantwervingskosten

1 Marketinganalyse en reclame- 
rendementsmetingen

2  

Identiteitsbewaking en -beheer

3
 
Media-inkoop en -optimalisatie 
EN contentpersonalisatie*

2017

2018

10

12

15

57%

63%

27% 31%

42%

88%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

* Gelijke score voor de derde en vierde  
   belangrijkste toepassingen.

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

Percentage marketeers dat 
de afstemming van een 

kanaal met andere kanalen 
beschrijft als...

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend
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Verenigde Staten (600 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

54%

Verkoopteams

58%

Serviceteams

57%

21%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

2017

2018

2019

28%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

35% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

45%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

47% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen44%

47% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

78%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

2  
Effectiviteit van de verkoop

3  
Webverkeer en/of analyses

4 Marketingrendement op  
investering (MROI)

5  
Klantbehoudpercentages

1 Marketinganalyse en reclame-  
rendementsmetingen

2
 

Contentpersonalisatie

3
 
 
Creatief testen en optimaliseren

2017

2018

8

11

15

53%

62%

26% 32%

41%

88%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

Percentage marketeers dat 
de afstemming van een 

kanaal met andere kanalen 
beschrijft als...

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend



State of Marketing

Salesforce Research

42

 
Brancheprofielen



State of Marketing

Salesforce Research

43Brancheprofiel 
Retail- en consumentenproducten (890 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

51%

Verkoopteams

53%

Serviceteams

53%

25%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

2017

2018

2019

29%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

33% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

44%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

50% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen49%

44% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

88%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

2  
Effectiviteit van de verkoop

3  
Webverkeer en/of analyses

4 Marketingrendement op  
investering (MROI)

5  
Klantbehoudpercentages

1 Marketinganalyse en reclame-  
rendementsmetingen

2
 

Contentpersonalisatie

3
 
 
Media-inkoop en -optimalisatie

2017

2018

16

55%

68%

27% 34%

40%

88%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

10

12

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend

Percentage marketeers dat 
de afstemming van een 

kanaal met andere kanalen 
beschrijft als...
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44Brancheprofiel 
Financiële dienstverlening (518 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

49%

Verkoopteams

48%

Serviceteams

47%

35%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

2017

2018

2019

38%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

36% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

45%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

56% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen47%

44% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

91%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

2  
Effectiviteit van de verkoop

3  
Klanttevredenheidsgegevens

4  
Klantbehoudpercentages

5  
Klantwervingskosten

1 Marketinganalyse en reclame-  
rendementsmetingen

2
 
 
Creatief testen en optimaliseren

3
 

Contentpersonalisatie

2017

2018

12 18

66%

77%

32% 29%

39%

90%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

10

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend

Percentage marketeers dat 
de afstemming van een 

kanaal met andere kanalen 
beschrijft als...
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Maakindustrie (386 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

50%

Verkoopteams

55%

Serviceteams

55%

31%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

2017

2018

2019

30%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

33% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

45%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

51% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen46%

46% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

84%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

2  
Effectiviteit van de verkoop

3
Klanttevredenheidsgegevens  
EN marketingrendement op  
investering (MROI)*

5  
Klantwervingskosten

1 Marketinganalyse en reclame-  
rendementsmetingen

2
 

Contentpersonalisatie

3
 

Identiteitsbewaking en -beheer

2017

2018

8

14

54%

68%

32% 32%

36%

91%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

10

* Gelijke score bij het gebruik van de derde 
en vierde metrics.

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend

Percentage marketeers dat 
de afstemming van een 

kanaal met andere kanalen 
beschrijft als...
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Zorg- en levenswetenschappen (320 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

50%

Verkoopteams

49%

Serviceteams

48%

32%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

2017

2018

2019

36%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

34% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

44%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

53% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen45%

40% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

85%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

2  
Klanttevredenheidsgegevens

3  
Effectiviteit van de verkoop

4  
Klantbehoudpercentages

5  
Webverkeer en/of analyses

1 Marketinganalyse en reclame-  
rendementsmetingen

2
 

Contentpersonalisatie

3
 
 
Media-inkoop en -optimalisatie

2017

2018

7

12

65%

73%

29% 34%

37%

89%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

10

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend

Percentage marketeers dat 
de afstemming van een 

kanaal met andere kanalen 
beschrijft als...
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Communicatie en media (288 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

52%

Verkoopteams

47%

Serviceteams

56%

32%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

2017

2018

2019

28%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

36% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

47%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

55% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen47%

45% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

89%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

2  
Webverkeer en/of analyses

3  
Effectiviteit van de verkoop

4  
Digitale betrokkenheids- 
percentages

5  
Klanttevredenheidsgegevens

1 Marketinganalyse en reclame-  
rendementsmetingen

2
 

Contentpersonalisatie

3
 
 
Creatief testen en optimaliseren

2017

2018

10

15

61%

67%

28% 35%

37%

87%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

10

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend

Percentage marketeers dat 
de afstemming van een 

kanaal met andere kanalen 
beschrijft als...
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Reizen, transport en hospitality (157 marketingprofessionals)

Percentage marketeers dat 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
metrics deelt met de volgende teams

E-commerceteams

46%

Verkoopteams

52%

Serviceteams

53%

27%
 
van de marketeers gebruikt kunstmatige 
intelligentie (AI)

1  
Omzetgroei

2017

2018

2019

31%
 
van de marketeers maakt gebruik van 
spraakgestuurde persoonlijke assistentie

29% van de marketeers heeft moeite evenwicht te 
vinden tussen personalisatie en privacy

41%
van de marketeers gaat verder dan de regelgeving 
en branchenormen uit respect en bescherming 
van de privacy en rechten van de klant

52% van de marketeers zegt dat ze klanten in realtime 
betrekken bij één of meer marketingkanalen44%

46% van de marketeers zegt dat marketing de 
klantervaring initieert voor het gehele bedrijf 

92%
van de marketeers 

zegt dat marketing en 
reclame geïntegreerde 

technologiestacks hebben

Belangrijkste DMP-toepassingen Belangrijkste metrics

2  
Marketing qualified leads metrics

3  
Klanttevredenheidsgegevens

4
5

Effectiviteit van de verkoop

Webverkeer en/of analyses EN  
klantwervingskosten*

1 Marketinganalyse en reclame-  
rendementsmetingen

2
 
 
Media-inkoop en -optimalisatie

3
 
 
Creatief testen en optimaliseren

2017

2018

8

12

15

54%

66%

27% 30%

43%

87%
van de marketeers zegt dat 
personalisatie hun totale 

marketingprogramma 
verbetert*

* Grote of matige verbetering.

* Gelijke score bij het gebruik van de vijfde 
en zesde metrics.

Marketing wordt de verbindende factor van de klantervaringen AI en vertrouwen staan aan de basis van de klantervaringen

Nieuwe inzichten leggen de lat voor Data Unification hoger Marketeers streven naar realtime betrokkenheid op alle kanalen

van de marketeers zegt over een volledig eenduidig 
beeld van de klantgegevens te beschikken

Percentage marketingteams dat gebruik maakt van data van externe partijen

Gemiddeld aantal gegevensbronnen dat 
door marketeers wordt gebruikt om klanten/
prospects te bereiken

Afzonderlijk Dynamisch

Overlappend

Percentage marketeers dat 
de afstemming van een 

kanaal met andere kanalen 
beschrijft als...
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Percentage marketeers dat de volgende technologieën gebruikt

Marketinganalyse/meetinstrumenten 81%

Beheer van e-mailcampagnes 66%

Marketingdatabase 65%

E-mailserviceprovider (ESP) 64%

Socialpublishingtools 63%

Customer relationship management-
systeem (CRM) 62%

Reclameplatformen 61%

Interne samenwerkingstools 60%

Content management platform 55%

Datamanagementplatform (DMP) 55%

Mobiel campagnebeheer 50%

Begeleide verkoop 49%

Klantgegevensplatform (CDP) 49%

Loyaliteitsprogrammaplatform 48%

Lead nurturing en scoringstools 47%

Social listening technologie 47%

Marketingautomatiseringsplatform 44%

Kunstmatige intelligentie (AI) 29%

Uitstekend presterende 
marketeers 

Gemiddeld presterende 
marketeers 

Slecht presterende 
marketeers 

82%74% 85%

65%
65%

68%

64%61% 72%

63%
63%

67%

63%54% 72%

61%59% 71%

61%52% 66%

56% 68%

54%46% 65%

54%46% 66%

51%35% 62%

49%38% 61%

49%34% 62%

48%32% 63%

47%33% 62%

48%32% 60%

44%29% 57%

30%15% 40%

59%

* De gegevens van 2017 zijn gebaseerd op antwoorden van ‘momenteel intensief gebruik’ op een schaal van vier punten, terwijl de gegevens van 2018 gebaseerd zijn op antwoorden                   
   van ‘momenteel in gebruik’ op een schaal van drie punten.

Verwachte 
groei 

komende 
twee jaar

35%

33%

NA

NA

32%

35%

NA

31%

31%

31%

28%

27%

NA

31%

27%

28%

29%

20%

2017*Momenteel in gebruik Van plan om binnen twee jaar te gebruiken

16%

28%

30%

28%

30%

32%

32%

33%

37%

35%

39%

39%

39%

38%

41%

39%

42%

46%

+20%

+42%

+46%

+44%

+48%

+52%

+52%

+55%

+68%

+64%

+77%

+79%

+79%

+80%

+86%

+82%

+95%

+157%

Huidig gebruik naar prestaties
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Datamanagementplatform (DMP)* 64% 33%
3%

Reclametechnologie 41% 45% 13%

CRM, ERP of andere verkoopsystemen 52% 39% 9%

Klantenservicesystemen 60% 34% 6%

E-commerceplatform* 52% 40% 8%

Analysesystemen 53% 41% 6%

Verkooppunt in de winkel 51% 35% 13%

Loyaliteit/aanbieding/boekings(management)systemen* 58% 37% 5%

Mate waarin marketingtechnologie is geïntegreerd met de volgende bedrijfssystemen

Compleet geïntegreerd Gedeeltelijk geïntegreerd Niet geïntegreerd

* Basis: Respondenten van wie de marketingorganisaties de technologie gebruiken.



State of Marketing

Salesforce Research

52

Percentage marketeers dat de volgende kanalen naar de markt gebruikt of van plan is te gebruiken voor prospects/klanten

Website

E-mailmarketing

Display/banneradvertenties

Social advertising

Social publishing

Videoreclame

Mobiele app

Klantcommunities

Mobile messaging

Lokale advertenties/gesponsorde inhoud

Affiliate marketing

Betaald zoeken/SEM

Internet of Things(IoT)/verbonden 
apparaten

Spraakgestuurde persoonlijke assistentie

Virtual reality (VR) of  
augmented reality (AR)

81% 86%83%

73% 74% 78%

68%62% 71%

65%57% 71%

61%59% 68%

54%44% 64%

54%44% 63%

41% 65%

53%41% 65%

52%43% 59%

51%39% 62%

48%41% 55%

44%29% 59%

31%16% 49%

25%12% 33%

53%

55%

39%

33%

39%

43%

31%

32%

29%

25%

30%

NA

27%

29%

NA

NA

Momenteel in gebruik Van plan om binnen 12 maanden te gebruiken
2017*

+20%

+28%

+36%

+45%

+47%

+64%

+66%

+64%

+59%

+71%

+70%

+77%

+85%

+126%

+171%

82%

74%

67%

65%

62%

54%

54%

53%

53%

52%

51%

48%

44%

32%

24%

17%

21%

24%

29%

29%

35%

35%

34%

31%

37%

35%

37%

37%

40%

42%

* De gegevens van 2017 zijn gebaseerd op antwoorden van ‘momenteel intensief gebruik’ op een schaal van vier punten, terwijl de gegevens van 2018 gebaseerd zijn op antwoorden van          
   ‘momenteel in gebruik’ op een schaal van drie punten.

Bijlagen

Huidig gebruik naar prestaties
Verwachte 

groei 
komend jaar

Uitstekend presterende 
marketeers 

Gemiddeld presterende 
marketeers 

Slecht presterende 
marketeers 
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Percentage marketeers dat hun crosschannelactiviteiten als volgt omschrijft

AfzonderlijkOverlappendDynamisch

Website 36%35% 28%

E-mail 39%31% 31%

Mobiele app 37%34% 29%

Mobiel berichtenverkeer 39%30% 31%

Social advertising 40%34% 26%

Display/banneradvertenties 42%30% 28%

Videorclame 40%32% 28%

Betaald zoeken/SEM 39%30% 31%

Social publishing 42%31% 27%

Spraakgestuurde 
persoonlijke assistentie 37%27% 35%

50%31% 19%

39%31% 31%

NA

39%30% 31%

40%34% 26%

42%30% 28%

40%32% 28%

39%30% 31%

42%31% 27%

NA

51%30% 18%

53%28% 20%

48%33% 18%

51%29% 20%

51%27% 22%

54%25% 21%

51%27% 22%

Basis: Marketeers die momenteel het aangegeven kanaal gebruiken

Bijlagen

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018
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Percentage marketeers dat kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt of van plan is op de volgende 
manieren te gebruiken 

Personaliseren van de gehele customer 
journey

In realtime ‘next best offers’ stimuleren

Klantinteracties via socialmediakanalen 
of berichtenapplicaties automatiseren

Kanaalervaringen personaliseren

Gebruikmaken van onlinegegevens om 
offline-ervaringen te vergemakkelijken

Dynamische landingspagina’s en 
websites genereren

Geprogrammeerde reclame en media-
inkoop

Voorspellende journeys leveren

Verbeteren van klantsegmentatie/
nieuwe doelgroepprofielen bepalen

Offlinegegevens gebruiken om online 
ervaringen te vergemakkelijken 

23%17% 34%

24%13% 31%

22%13% 32%

21%14% 32%

21%13% 32%

22%12% 30%

21%13% 30%

14% 30%

20%13% 31%

20%13% 30%

21%

Momenteel in gebruik Van plan om binnen twee jaar te gebruiken

+244%

+234%

+252%

+266%

+257%

+257%

+269%

+248%

+277%

+265%

24%

24%

23%

22%

22%

22%

22%

21%

21%

21%

59%

56%

57%

60%

57%

57%

58%

53%

59%

55%

Basis: Marketeers die momenteel AI gebruiken of van plan zijn AI te gebruiken.

Bijlagen

Huidig gebruik naar prestaties
Uitstekend presterende 
marketeers 

Gemiddeld presterende 
marketeers 

Slecht presterende 
marketeers 

Verwachte 
groei 

komende 
twee jaar
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Percentage marketeers dat een datamanagementplatform (DMP) gebruikt of van plan is op de volgende manieren 
te gebruiken

Marketinganalyse en 
reclamerendementsmeting

Contentpersonalisatie

Media-inkoop en -optimalisatie

Identiteitsbewaking en -beheer

Creatief testen en optimaliseren 

Ontdekken en segmenteren van de 
doelgroep

Inzicht in de doelgroep

Frequentie aftopping en media-
onderdrukking

Partnerships om elkaars gegevens aan 
te vullen 

Nieuwe doelgroepprofielen bepalen

41%40% 55%

37%30% 48%

34%29% 48%

34%28% 48%

34%26% 49%

33%25% 44%

29%20% 43%

20% 41%

28%18% 40%

25%16% 34%

28%

Currently use Plan to use within two years

+106%

+125%

+131%

+133%

+134%

+146%

+168%

+148%

+163%

+175%

43%

38%

36%

36%

36%

34%

30%

29%

29%

25%

46%

47%

47%

48%

48%

49%

50%

43%

47%

44%

Basis: Marketeers die momenteel een DMP gebruiken of van plan zijn een DMP te gebruiken

Bijlagen

Huidig gebruik naar prestaties
Uitstekend presterende 
marketeers 

Gemiddeld presterende 
marketeers 

Slecht presterende 
marketeers 

Verwachte 
groei 

komende 
twee jaar
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BRANCHE
Retail- en consumentenproducten ..................22%
Financiële dienstverlening ..................................13%
Technologie ...........................................................11%
Maakindustrie ......................................................... 9%
Zorg- en levenswetenschappen .......................... 8%
Communicatie en media ..................................... 7%
Techniek, architectuur, bouw,  
onroerend goed ..................................................... 6%
Zakelijke dienstverlening ...................................... 5%
Automotive .............................................................. 5%
Reizen, transport en hospitality ........................... 4%
Anders ....................................................................11%

BEDRIJFSOMVANG
Klein (21–100 werknemers) ..............................................21%
Gemiddeld  (101–3500 werknemers) ..............................63%
Groot (3501+ werknemers) ..............................................17%

BEDRIJFSTYPE
Business-to-business (B2B) ....................................24%
Business-to-consumer (B2C) .................................37%
Business-to-business-to-consumer (B2B2C) ........39%

LAND
Verenigde Staten ..................................................15%
Brazilië ....................................................................... 7%
Australië/Nieuw-Zeeland ..................................... 7%
Canada ..................................................................... 7%
Frankrijk .................................................................... 7%
Duitsland .................................................................. 7%
India .......................................................................... 7%
Japan ........................................................................ 7%
Mexico ...................................................................... 7%
Verenigd Koninkrijk/Ierland ................................. 7%
Nederland ................................................................ 5%
Singapore ................................................................. 4%
België ........................................................................ 4%
Hong Kong ............................................................... 4%
Scandinavische landen ......................................... 4%

REGIO
Europa ....................................................................34%
Azië-Pacific .............................................................29%
Noord-Amerika .....................................................22%
Latijns-Amerika .....................................................15%

AFDELING
Executive management ......................................44%
Marketing ...............................................................56%

ROL BINNEN MARKETING
CEO, eigenaar of vergelijkbaar ...........................26%
CMO........................................................................15%
VP of marketing ....................................................12%
Directeur, manager of vergelijkbaar ..................47%

GENERATIE
Babyboomers/traditionele consumenten  
(geboren voor 1965) ............................................................ 6%
Generatie X (geboren 1965–1980)..................................48%
Millennials/Generatie Z (geboren 1981–1999) ............46%

werknemers
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