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Klanten hebben tegenwoordig heel andere verwachtingen als het 
gaat om gemak, personalisering en service. Door de wereldwijde 
gezondheidscrisis hebben e-commerce en digitale oplossingen 
snel aan populariteit gewonnen. 

Ondanks alle onzekerheid staat één ding vast: zakendoen zal nooit meer 
hetzelfde zijn. Toonaangevende bedrijven begrijpen dat hun organisatie 
flexibel moet kunnen reageren op de nieuwe klantverwachtingen en de 
veranderde marktomstandigheden. Op die manier kunnen ze hun weg 
vinden in het nieuwe normaal. 

In dit e-book vind je allerlei manieren om je bedrijf succesvoller 
te maken en te communiceren met klanten zoals zij 
dat willen. Lees alles over omni-channelervaringen en 
kanaaloverstijgende oplossingen op maat. We vertellen 
je meer over de integratie van back-endsystemen, 
maar ook hoe je met kunstmatige intelligentie nieuwe 
omzetbronnen kunt aanboren, klanten kunt aantrekken 
en duurzame relaties kunt opbouwen. 

Ben je klaar om je bedrijf te laten groeien?  
Laten we beginnen.

Inleiding

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
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Aan de slag met groei

Bouw je eigen winkels en verkoopapps

Het is niet meer genoeg om klanten naar je fysieke en digitale winkels 
te trekken. Breng je producten aan de man met overweldigende 
merkervaringen op zowel eigen als externe kanalen. Dat kan op drie 
manieren.

Overweeg een headless aanpak

De eenvoudigste vorm van headless verkoop is een scheiding van de 
front-end en de back-end van een website. Hierdoor kun je sneller 
personaliseren en aanpassingen aanbrengen. Met de headless aanpak 
koppel je je verkoop aan ervaringen via mobiele apps, in winkels of op 
social media (en allerlei andere gebruiksscenario's).

Developers creëren de 'heads' op maat met de technologie van hun 
voorkeur, zoals React of Angular. Ook kunnen ze integreren met externe 
heads via API's (Application Programming Interfaces). Deze maken 
winkelworkflows en systeemintegraties mogelijk.

Pas gebruiksklare oplossingen aan

Zijn snelheid, time-to-market en een uitstekende productstrategie 
belangrijk voor je, maar is je team nog niet klaar voor headless verkopen? 
Denk dan eens na over een gebruiksklare oplossing en combineer best 
practices in site ontwerp, merchandising en technische architectuur. Je 
kunt dan direct live gaan met mobile-first templates, AI gebruiken om 
de customer experience te verbeteren, sneller innoveren met de meest 
gebruikte developertools en zorgen voor een naadloze integratie van 
externe oplossingen voor betalingen, belastingen, beoordelingen en 
mobiele apps.

Creëer overtuigende merkervaringen met je apps

Met speciale mobiele apps en progressieve webapps zorg je ervoor 
dat de eerste aankoopervaring van een klant uitmondt in levenslange 
merkloyaliteit. Ontwikkel snel en eenvoudig unieke aankoopervaringen 
met dynamische apps die aan de hand van gepersonaliseerde customer 
experiences en AI-gestuurde verkoop relevante productaanbevelingen 
laten zien. Je kunt ook je productcatalogus integreren in je apps om de 
aankoopprocedure te versnellen.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
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Aan de slag met groei

Koppel back-endsystemen

De gemiddelde onderneming heeft tegenwoordig meer dan  
900 applicaties, maar slechts 29% daarvan is verbonden.* Gebruik  
een integratielaag om bestaande systemen aan elkaar te koppelen  
voor een centraal klantbeeld.

Koppel aankoopervaringen met API's

Met prescriptive architecture kunnen IT-teams direct beginnen met het 
ontwikkelen van nieuwe aankoopervaringen. Dit maakt een snellere 
oplevering van projecten mogelijk. Hiervoor gebruik je allerlei API's en 
integratietemplates voor services als voorraad, product, klant, bestelling, 
betaling en meldingen. 

•  Gebruiksklare connectors en templates geven de winkel meer 
mogelijkheden en integreren back-enddata voor een snellere  
time-to-market. 

•  Met herbruikbare API's kunnen IT-teams zelf informatie over de 
bestelgeschiedenis, supporttickets, verlengingen en productgebruik 
publiceren, bekijken en terugvinden.  

•  Bescherm en beveilig API’s met behulp van tokens. Dataversleuteling 
en bidirectionele synchronisatietemplates garanderen realtime 
dataconsistentie in apps en verschillende locaties, vestigingen en 
afdelingen. 

Koppel data 

Met geïsoleerde data is het erg moeilijk om de verwachtingen van 
klanten waar te maken. Maak een eind aan back-endsysteemonderhoud 
voor meerdere databases en laat systeemintegraties soepeler verlopen 

* MuleSoft Connectivity Benchmark Report, 2019.

met een platform waarin klantdata kunnen worden beheerd en benut. Zo'n 
customer data platform (CDP) gebruikt één ID voor alle teams, van sales en 
marketing tot e-commerce en service. Zo ontstaat een totaalbeeld van elke 
klant. Door databronnen te koppelen, kun je belangrijke problemen oplossen 
en bied je klanten bij elk contact een uiterst persoonlijke en relevante customer 
experience.

ASICS, dat wereldwijd actief is in schoenen 
en kleding, koppelde afzonderlijke 
systemen van zeven internationale 
merken aan elkaar. Ze gebruikten API's om 
Salesforce Commerce Cloud te integreren 
met systemen voor bestellingsbeheer, 
productmanagement, betalingsproviders 
en e-mailservice, maar ook met oude 
systemen. Zo ontstond een totaaloverzicht 
waardoor het bedrijf via meerdere kanalen 
de klantbetrokkenheid kon vergroten.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.mulesoft.com/lp/reports/connectivity-benchmark
https://www.mulesoft.com/lp/reports/connectivity-benchmark
https://www.salesforce.com/blog/2019/06/customer-360-data-personalization.html
https://www.mulesoft.com/case-studies/api/asics
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Aan de slag met groei

Stem content en pagina's af op je klanten

Als marketeers en productstrategen afhankelijk zijn van IT voor 
aanpassingen aan de website, kan dit leiden tot vertraging. En 
als productinformatie niet tijdig wordt bijgewerkt, is je aanbod 
niet actueel en loop je omzet mis. Als ze zelf de customer 
experience kunnen afstemmen op elke klant, leidt dat tot 
betere resultaten.

Creëer herbruikbare componenten

De developers van je front-end beginnen met het 
maken van aangepaste merktemplates. Ze gebruiken 
frameworkcomponenten en een toolkit om de 
ontwerpvereisten en zakelijke behoeften te vertalen naar 
herbruikbare paginacomponenten. Als ze daarmee klaar zijn 
kunnen zij zich weer concentreren op innovatie.

Geef gebruikers binnen het bedrijf de controle over 
updates

Laat de medewerkers die het systeem dagelijks gebruiken, 
zelf de homepage, landingspagina’s van campagnes en 
productpagina’s implementeren, beheren en verbeteren.  
Zorg dat ze hiervoor een visuele drag-and-drop editor en 
intuïtieve contentmanagementtools tot hun  beschikking 
hebben zodat ze:

•  Content zoals productbeschrijvingen en banners kunnen 
creëren, publiceren en hergebruiken

•  Pagina's zelf kunnen ontwerpen, plannen en publiceren

•  Pagina’s kunnen bouwen met herbruikbare componenten en 
content, zodat ze niet steeds opnieuw hoeven te beginnen

•  Een preview van de wijzigingen kunnen bekijken voor 
elk apparaattype of schema, maar ook voor elke regio of 
persona

Zet je ideeën sneller om in producten

Wil je een productpagina verbeteren? Je marketeers en productstrategen kunnen zelf 
nieuwe teksten schrijven en deze verfraaien met afbeeldingen. Je hoeft dus niet te 
wachten op de hulp van een developer. Je team kan op een efficiëntere manier boeiende 
customer experiences creëren en zelf:

•  Content verfijnen om de resultaten voortdurend te verbeteren

•  Content personaliseren met behulp van CRM-data, zodat deze altijd aansluit bij de 
behoeften van de klant

•  Content van elk touchpoint hergebruiken

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/company/news-press/stories/2019/06/061719-yy/
https://cms.salesforce.com/s/
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Aan de slag met groei

Personaliseer je productaanbevelingen

Gebruik AI voor de meest relevante aankoopervaring, 
waarbij data als zoekgedrag en voorkeuren de basis 
vormen van een uiterst persoonlijke customer experience. 

Zorg voor relevante productaanbevelingen

Merken kunnen voor iedere klant op de productdetailpagina 
en in communicatie specifieke producten aanbevelen (met 
een 'Dit vindt u mogelijk ook interessant'-functie). Klanten 
waarderen dit: 62% accepteert het gebruik van AI in ruil 
voor een betere ervaring.*

Gebruik AI in je zoekfunctie 

Het maakt niet uit of een woord nog niet in je 
zoekwoordenboek voorkomt. AI gebruikt synoniemen, 
hyperoniemen en doorverwijzingen om de juiste 
producten weer te geven. Met predictive sorting wordt 
ook de volgorde van de producten in de zoekresultaten en 
op de categoriepagina's aangepast. 

Automatiseer je productstrategie

Verbeter de productiviteit en efficiëntie van je 
productstrategen met dynamische klantsegmenten, 
strategieregels en productaanbevelingen. Die maken 
zoeken makkelijker en nemen de intentie en de 
winstgevendheid van producten in acht. 

* 'State of the Connected Customer', Salesforce Research, 2019.

Bundel relevante producten

Krijg een gedetailleerd overzicht van producten die doorgaans samen worden gekocht. 
Zo kun je relevante producten bundelen voor een hoger aankoopbedrag.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/form/pdf/state-of-the-connected-customer-3rd-edition/
https://www.salesforce.com/form/conf/state-of-the-connected-customer-3rd-edition/
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Aan de slag met groei

Digitaliseer interacties met B2B-inkopers

Bied je salesmedewerkers voor herhalingsaankopen de 
beschikking over een compleet overzicht van klantinteracties, 
opportunities en de aankoopgeschiedenis via alle kanalen, en 
analytics. Zo kunnen ze meer verkopen en tegelijkertijd het 
hele aankoopproces stroomlijnen.

Consolideer klantinformatie

Geef salesmedewerkers toegang tot actuele klantdata en 
geef hen op één centraal platform de beschikking over 
alle bestelinformatie, serviceaanvragen, communicatie en 
analytics. Hierdoor kunnen ze ook gedeelde winkelwagentjes 
bekijken en namens klanten een bestelling plaatsen. 

Stimuleer de betrokkenheid via een partnerportal

Zorg ervoor dat partners standaardbestellingen zelf 
kunnen afhandelen en eenvoudig nieuwe partners 
kunnen binnenhalen. Met een partnerportal kunnen 
producenten met een groot aanbod van eerder geleasete 
apparatuur, onderdelen en benodigdheden, een online 
marktplaats creëren voor dealers en externe partijen. 
Buitendienstmedewerkers kunnen hier zelfs namens hun 
klanten onderdelen bestellen.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
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Vind nieuwe klanten

Kies voor direct-to-consumer 

Klanten gebruiken steeds vaker digitale kanalen om goederen en diensten 
te kopen. Ook is meer dan de helft van de klanten van plan om iets te 
kopen als ze de website van een producent bezoeken. Als je bedrijf nog 
geen e-commercesite heeft, volg je de stappen hieronder om voor  
direct-to-consumer (D2C) te kiezen. 

Communiceer met kanaalpartners

Overleg eerst met je huidige distributiepartners voordat je begint met je 
D2C-kanalen. Zo ontdek je nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, van het 
herzien van strategieën voor kanaalbeheer tot het aangaan van nieuwe 
partnerschappen. 

Bepaal je D2C-strategie 

Gebruik je huidige B2B-strategie als leidraad voor je D2C-aanpak. 
Reserveer budget voor marktontwikkeling. Maak een speciale productlijn 
op je website die alleen toegankelijk is voor partners en bied exclusieve 
kortingen op artikelen met een adviesprijs. Gebruik content om 
partners van dienst te zijn, zoals een winkelzoeker en gedetailleerde 
productinformatie. Zo maak je het consumenten gemakkelijker om bij je 
partners te winkelen.

Zorg voor een onderscheidende ervaring

Beschouw je D2C-kanaal als de centrale plek voor je merk. Vul het met 
gedetailleerde productbeschrijvingen, instructies en zelfs trending foto's 
op social media. Bied regelmatig nieuwe, hoogwaardige content via 
alle kanalen, waaronder social media, e-mail en sms. Gebruik AI om 
de ervaring te personaliseren en relevante producten en content te 
presenteren.  

Verbeter je D2C-verkoopprocessen 

Besteed onderdelen van de supply chain uit om afzonderlijke zendingen 
en vragen van consumenten af te handelen. Of werk samen met externe 
partners om de infrastructuur en processen voor het afhandelen van 
afzonderlijke bestellingen te verbeteren. Maak gebruik van relaties met 
vervoerders om kortingen te krijgen op de kosten voor bezorging aan huis. 

Ga je voor D2C? Zorg 
dan voor duidelijkheid. 
Focus op de informatie 

die shoppers nodig 
hebben om hun 

aankoopbeslissingen  
te nemen.

"

"

SEAN KNOTTS  
SENIOR ECOMMERCE 
MANAGER

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/form/commerce/direct-to-consumer?d=7010M000001yv8oQAA&nc=7010M000001yvBJQAY
https://www.salesforce.com/campaign/quick-start-commerce-solutions/
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Vind nieuwe klanten

Koppel online B2B-verkoop en sales 

Doordat medewerkers door de huidige situatie geacht worden vanuit 
huis te werken, moeten bedrijven, sneller dan ze van plan waren, kijken 
hoe ze gesprekken met klanten digitaal kunnen laten plaatsvinden. Als 
salesmedewerkers niet meer naar hun klanten toe kunnen, bied ze dan wat ze 
nodig hebben om online hun werk te doen met speciale B2B-mogelijkheden.  

Zorg voor een persoonlijke ervaring

Met B2B-commerce doen klanten eenvoudig hun aankopen op een 
gepersonaliseerde, geverifieerde website. Op zo'n website vinden kopers 
aangepaste productsets, prijslijsten en voorspellende aanbevelingen. 

Maak terugkerende bestellingen gemakkelijk

Slechts 15% van B2B-inkopers wil een salesmedewerker spreken als 
ze een product of dienst opnieuw afnemen. Op een partnerportal 
kunnen ze met slechts een paar muisklikken een bestelling afronden. 
Met flexibele betaal- en verzendmogelijkheden kunnen klanten zelf 
beslissen waar, wanneer en hoe ze hun bestellingen ontvangen. 
Ook kunnen ze verschillende aantallen laten verzenden naar 
verschillende locaties of op verschillende datums. 

Stimuleer samenwerking

Als bedrijven en partners over dezelfde informatie beschikken, kunnen 
ze beter samenwerken aan gezamenlijke plannen. Een producent van 
consumptiegoederen kan lokale partners bijvoorbeeld voorzien van 
marketingmateriaal en richtlijnen. Kopers kunnen daarnaast vragen stellen 
aan chatbots of kennisartikelen bekijken op hun persoonlijke portal. Voor 
complexere problemen kunnen ze uiteraard nog altijd contact opnemen 
met een servicemedewerker.  

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/campaign/quick-start-commerce-solutions/
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/when-b2b-buyers-want-to-go-digital-and-when-they-dont
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Vind nieuwe klanten

Optimaliseer advertenties gedurende de gehele 
levenscyclus van de klant
E-commerce-inzichten leiden tot klantgerichte omni-channelstrategieën die 
acquisitie en conversies stimuleren. Profiteer optimaal van advertenties op 
basis van eerdere aankopen, voorkeuren en gedrag.

Spreek nieuwe doelgroepen aan

Presenteer gepersonaliseerde advertenties op basis van eerdere zoek- en 
aankoopinformatie en creëer vergelijkbare doelgroepen op Facebook en 
Google. Deze doelgroepen zijn gebaseerd op criteria van je beste klanten, 
zoals de aankoopfrequentie, de duurzaamheid van de relatie en het bestede 
bedrag. 

Schenk aandacht aan huidige klanten

Voorzie bestaande klanten van gerichte advertenties die aankopen 
stimuleren en spreek ze aan als ze een tijdje niets bij je hebben gekocht. Pas 
de boodschap aan om advertenties relevant te houden op basis van eerdere 
aankopen en combineer deze eventueel met upselling en cross-selling.

Haal zoveel mogelijk uit advertentie-uitgaven 

Verbeter zowel je rendement op advertentie-uitgaven als de customer 
experience door alleen advertenties weer te geven op relevante momenten. 
Blokkeer advertenties voor doelgroepen die al een aankoop hebben gedaan, 
openstaande servicecases hebben of niet relevant zijn voor een bepaalde 
campagne.

Toen Pernod Ricard een pilot startte 
om de doelgroep voor Malibu-rum te 
vergroten, creëerden ze vergelijkbare 
doelgroepen. Vervolgens richtten ze 
zich op mensen die geïnteresseerd 
waren in door Malibu gesponsorde 
muziek of die van Malibu-rum hielden. 
Dit leverde binnen elf weken  
46.000 nieuwe leads op. 

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/eu/customer-success-stories/pernod-ricard/
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Verbeter de klantbetrokkenheid

Stimuleer de betrokkenheid door meer te bieden dan 
transacties
Een geweldige customer experience is meer dan een gemakkelijke aankoop. 
Klanten verwachten ook dat ze bij bedrijven terechtkunnen voor meer 
gedetailleerde productinformatie of specificaties, voor de mening van echte 
fans of om zich aan te melden voor beloningen of spaarpunten. Al deze 
contactmomenten houden klanten betrokken en genereren extra omzet. 

Bied boeiende ervaringen

Als je digitale mogelijkheden creëert die niet direct zijn bedoeld om 
te verkopen, zullen je klanten je bedrijf vaker opzoeken. Het is dan wel 
belangrijk dat je digitale ervaring relevant is voor je producten. Een 
supermarkt kan bijvoorbeeld informatie over voeding aanbieden, zoals 
een blog met recepten of een community met enthousiaste thuiskoks die 
ideeën uitwisselen.

Dit zijn enkele manieren waarop je je klanten enthousiast kunt maken:

•  Gepersonaliseerde content: maak een blog en gebruik CRM-data om 
klanten te wijzen op gerelateerde content die interessant is voor hen.

•  Loyaliteitsprogramma's: prikkel klanten om bij je te winkelen en moedig 
hen aan om hun passie voor je producten met vrienden te delen. 

•  Communityforums: creëer een plek waar je klanten met elkaar in 
contact kunnen komen, hun favoriete producten kunnen delen en 
aandacht voor je merk kunnen genereren.

•  Extra's voor trouwe klanten: bied gratis of betaald extra's aan, zoals 
exclusieve online evenementen, content of persoonlijke bezorgopties. 

•  Voordelen na aankoop: maak het gemakkelijk om de bezorging van je 
producten te plannen en bied gepersonaliseerde producttrainingen, 
uitgebreidere productspecifieke handleidingen of informatie en 
registratie voor garantie.

Breng alles samen op één portal

Dat klinkt overweldigend, zeker als je het helemaal zelf moet 
ontwikkelen. Je bent per slot van rekening een commercieel bedrijf, 
en geen mediawebsite. Wat dacht je van een portal met gebruiksklare 
componenten waarop je zonder programmeerkennis snel nieuwe digitale 
ervaringen kunt opzetten? 

EXCLUSIVE
MEMBERSHIP

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/products/commerce-cloud/content-management/
https://www.salesforce.com/products/commerce-cloud/content-management/
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Verbeter de klantbetrokkenheid

Laat je onderneming markt voor markt groeien

Kijk welke markten geschikt zijn voor groei

•  Stel doelen: Stel per land zorgvuldige doelstellingen en hou rekening met 
bevolkingsomvang, stabiliteit en acceptatie van technologie (met name 
mobiele en logistieke infrastructuur), en geopolitieke overwegingen.

•  Houd rekening met de huidige merkbekendheid: Als je merk 
relatief onbekend is, kijk dan hoeveel geld, tijd en moeite het kost om 
merkbekendheid op te bouwen.

•  Stel prioriteiten: Zoek in het buitenland naar consumenten die je merk al 
kennen. Gebruik webtracking om te bepalen in welke landen je website de 
meeste bezoekers trekt.

Begin klein en vul de hiaten in

Nadat je je doelmarkten hebt bepaald, selecteer je een klein aantal 
strategische en veelbelovende landen. Bedien de overige markten met een 
externe, geverifieerde internationale verwerkingsservice.

Maak snel en eenvoudig lokale sites

Een e-commerceoplossing voor meerdere sites kan je helpen eenvoudig lokale 
websites te maken en te beheren. Ook kunt je gelokaliseerde marketing en 
internationale contentstrategieën inzetten. Een ander voordeel is dat er door 
de kortere ontwikkeltijd meer gelegenheid is om te testen.

Internationale uitbreiding is een goede manier om te groeien. Wereldwijd zal het aantal mensen dat online 
producten koopt in 2020 naar verwachting de 2 miljard overstijgen.* Voor een succesvolle internationale 
strategie moet je klein beginnen en precies weten hoe, waar en waarom je wilt uitbreiden. 

Vertaal voor elke specifieke markt

Niets is zo funest voor het succes van buitenlandse websites als een 
slechte vertaling. Zorg dus voor een goede vertaling en vertrouw niet te 
veel op het feit dat een taal je moedertaal is. De Amerikaanse 'sweater' 
heet in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld een 'jumper'. Houd daarnaast 
rekening met verschillen in de schrijfwijze van adressen en in de diverse 
voorkeuren voor afrekenen en betalen.

In sommige landen begint de uitverkoop misschien eerder dan in andere 
landen. Pas bestaande campagnes aan elke lokale markt aan en overweeg 
het gebruik van speciale productfoto's met modellen uit de regio. Maak 
eventueel ook close-upfoto's van producten voor nog meer authenticiteit. 

Bekijk de mogelijkheden van je huidige partners 

Kijk binnen je ecosysteem of je huidige partners internationale 
dochterondernemingen hebben, zoals een betalingsgateway in Europa die 
ook betalingen in Latijns-Amerika verzorgt. Controleer daarnaast of ook je 
partners aan lokale vereisten voldoen. Ondersteunt het CMS bijvoorbeeld 
speciale tekens voor Duitse en Chinese klanten?

* 'Number of Digital Buyers Worldwide from 2014 to 2021', Statista, 2020.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-worldwide/
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Verbeter de klantbetrokkenheid

Zorg voor vollere winkelwagentjes en meer conversie met 
gepersonaliseerde e-mails
Het is belangrijk dat je e-mails aantrekkelijk zijn en opvallen in de 
e-mailbox van je klanten. Met behulp van e-commercedata heb je 
inzicht in je klanten en hun gedrag, waardoor je in staat bent om ze 
specifieke gepersonaliseerde e-mailberichten te sturen.

Houd informatie over gedrag bij

Ontdek welke affiniteit consumenten hebben met je merk en maak 
klantprofielen op basis van productweergaven, winkelwagentjes en 
aankopen. Ga er vanuit dat je voor effectieve gepersonaliseerde 
profielen op dertig dagen datatracking moet rekenen. Voeg vervolgens 
product-ID's toe via dagelijkse catalogusupdates.

Integreer AI 

Gebruik AI om te leren van elke keer dat iemand klikt, tikt, kijkt, 
zoekt of koopt. Op die manier kun je de meest relevante 
e-mailcampagnes creëren.

•   Verwelkom elke klant met e-mails over producten die het 
meest worden gekocht door klanten met een vergelijkbaar 
gebruikersprofiel.

•  Stel aanvullende producten voor op basis van achtergelaten 
winkelwagentjes.

•  Verstuur na de aankoop e-mails met relevante nieuwe 
producten. De helft van de terugkerende klanten doet de tweede 
aankoop binnen zestien dagen na de eerste.*

* 'Shopper-First Retailing', Salesforce en Publicis.Sapient, 2018.

Houd resultaten bij

Stel rapporten samen met doorklikratio's, conversieratio's, gegenereerde 
omzet en aanbevelingen om je e-mailstrategie verder te ontwikkelen.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/form/pdf/state-of-the-connected-customer-3rd-edition/
https://www.salesforce.com/blog/2018/08/digital-shopper-first-retail-report-research.html
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Verbeter de klantbetrokkenheid

Benader klanten met waardebonnen

Waardebonnen zijn een belangrijk middel om je verkoop 
en naamsbekendheid te verbeteren, maar ze onthullen 
ook verborgen klantinzichten. Stem incentives af op gedrag 
en evolueer voortdurend je segmentatiestrategie met 
e-commercedata.

Zet je campagne met waardebonnen op 

Gebruik één code, upload een reeks codes of genereer een 
willekeurige reeks met behulp van je e-commerceoplossing. 
Vervolgens kun je deze codes naar je e-mailmarketingcampagne 
pushen.

Analyseer data voor je volgende campagne

De data over ingewisselde waardebonnen geven je belangrijke 
inzichten voor toekomstige campagnes. Bekijk de locatie en de 
aankoopgeschiedenis en voeg deze klanten toe aan je volgende 
campagne voor gepersonaliseerde, gerichte aanbiedingen die je 
omzet en marges verbeteren. 

Verfijn je segmentatiestrategie

Controleer en creëer gepersonaliseerde klantensegmenten 
op basis van klantdata. Als er bijvoorbeeld geolocatietrends 
zichtbaar zijn in het koopgedrag, kun je deze opnemen in een 
campagne voor een bepaald gebied, met specifieke richtprijzen 
en producten.

25% 

OFF 
DAILY DEALS

 
REDEEM NOW

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
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Verbeter de klantbetrokkenheid

Automatiseer transactiemails

Klanten geven prioriteit aan transactiemails (facturen, bestelbevestigingen 
en mails voor een account- of wachtwoordreset). Dit soort informatie 
verdubbelt de openingsratio's van promotiemails. Profiteer hiervan met 
consistent persoonlijk contact dat voor meer betrokkenheid en omzet zorgt.

Stuur overzichtelijke, duidelijke e-mails

Stuur een prettig leesbare e-mail die klanten in duidelijke taal vertelt wat ze 
moeten weten. Begin met de belangrijkste informatie, zodat ze snel vinden 
wat ze nodig hebben. Maak de tekst zo overzichtelijk mogelijk op met 
alinea's, kopjes en opsommingstekens.

Voeg eventueel productaanbevelingen toe

Gebruik productaanbevelingen als nuttige secundaire informatie die 
aansluit bij de behoeften van de klant. Denk daarbij aan relevante artikelen 
of content waar ze iets aan hebben. Neem echter niet te veel persoonlijke 
informatie op in deze e-mails. Een bevestiging van een bestelling of 
gewijzigde accountinformatie is om te beginnen al voldoende.

Verzend e-mails vanaf hetzelfde platform

Als je verschillende platforms voor promotionele en transactionele e-mails 
gebruikt, leidt dat vaak tot een onsamenhangende boodschap. Stuur e-mails 
daarom altijd vanaf hetzelfde platform om de customer journey in kaart 
te brengen, te volgen, volledige rapportages te krijgen en patronen in het 
klantgedrag te identificeren.  
Je kunt bijvoorbeeld inzichtelijk krijgen of er meer op promotionele e-mails 
wordt gereageerd als ze net voor transactionele e-mails worden gestuurd.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://content-na1.emarketer.com/email-marketing-statpack-2018
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Zet betrokkenheid om in conversies

Bied conversational commerce via meerdere kanalen

Klanten gebruiken gemiddeld tien kanalen voor interactie 
met merken. Met conversational commerce kunnen ze 
communiceren en kopen via de digitale kanalen die ze toch 
al dagelijks gebruiken. Implementeer dit op alle kanalen 
via berichtenapps (zoals Facebook Messenger) om direct 
ondersteuning te kunnen bieden. 

Bied persoonlijkere ondersteuning via alle kanalen 

Begeleid klanten bij hun aankoop, beantwoord vragen, 
geef productaanbevelingen en help bij het plaatsen 
van bestellingen. Medewerkers kunnen persoonlijke 
ondersteuning bieden, toegang krijgen tot informatie zoals 
recente bestellingen en voorkeuren, en extra artikelen 
verkopen via cross-selling of upselling op uiteenlopende 
messagingkanalen. 

Combineer chatbots, geautomatiseerde berichten en 
livesupport

Bots kunnen worden ingezet voor het beantwoorden 
van eenvoudige vragen, zoals 'Wat is de status van mijn 
bestelling?' en 'Hoe kan ik mijn wachtwoord resetten?'. 
Als bots een bepaalde vraag niet kunnen beantwoorden, 
kunnen ze de case doorzetten naar een servicemedewerker. 
Deze heeft direct de beschikking over alle klantinformatie, 
waardoor de vraag sneller kan worden beantwoord. Klanten 
hoeven hun informatie nooit meer dan één keer te delen en 
de case kan nog tijdens dezelfde chat worden gesloten.

How can I help you?

What is my order status?

Let me look that up 
for you.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/blog/2020/05/conversational-commerce-connected-experiences.html
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Zet betrokkenheid om in conversies

Verbeter de B2B-verkoop met naadloze marketing

Houd de communicatielijnen met B2B-klanten open en 
breng ze op de hoogte van relevante aanbiedingen en 
acties.

Creëer gerichte nurturingcampagnes

Ontwikkel en implementeer nurturingcampagnes met 
gerichte upselling- en cross-sellingmails die de omzet 
van terugkerende klanten verhogen en tegelijkertijd de 
loyaliteit en herhaalaankopen stimuleren. Stuur je klanten 
een herinnering wanneer hun productvoorraad moet 
worden aangevuld, zodat ze bij je blijven kopen.

Geef salesteams inzicht in kopersactiviteiten

Zorg dat je salesmedewerkers realtime meldingen krijgen 
over activiteit op je site. Ze beschikken dan altijd over 
de meest actuele klantinformatie en kunnen zo een 
persoonlijke ervaring bieden.

Stuur bestelherinneringen

Klanten plaatsen vaak maandelijks dezelfde bestelling. 
Stuur tijdige herinneringen en zorg ervoor dat ze snel 
kunnen bestellen. Dat maakt hun ervaring eenvoudiger 
en bevordert loyaliteit.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
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Zet betrokkenheid om in conversies

Dring het aantal verlaten winkelwagentjes terug

Als klanten artikelen aan hun winkelwagentje toevoegen en vervolgens 
je website verlaten, kun je de aankoop stimuleren door hen te wijzen 
op het verlaten winkelwagentje. Implementeer cross-channel journeys 
om de kans op conversie te vergroten en te voorkomen dat je omzet 
misloopt.

Communiceer regelmatig en via meerdere kanalen

Begin eenvoudig met een e-mail. Als daarop geen reactie komt, kun je 
een pushbericht sturen. Daarna kun je een advertentie via social media 
overwegen.

Stem data, online en in de winkels, op elkaar af

Als je fysieke winkels hebt, is het mogelijk dat je klanten hun aankoop 
daar voltooien. Stem de data op je websites en van je winkels regelmatig 
op elkaar af om verlaten winkelwagentjes te voorkomen.

DON’T
FORGET

Test de content van e-mails en het tijdstip van verzending

Het is verleidelijk om een e-mail meteen te versturen. Toch is het verstandig 
om het juiste verzendmoment van het eerste bericht te onderzoeken, evenals 
de tijd tussen de contactmomenten. Zo ontdek je wat voor klanten het beste 
werkt. Je kunt ook testen welke content je moet opnemen in de e-mail, zoals 
prijzen, beoordelingen en recensies. Overweeg ook interactieve elementen, 
zoals gifjes of carrousels, toe te voegen. Op die manier zorg je voor opvallende 
content.

Creëer persoonlijke ervaringen

Maak de onderwerpregel en preheader persoonlijk 
door ontvangers bij hun voornaam aan te spreken. 
Benoem in de tekst van de e-mail ook welke artikelen 
nog in hun winkelwagentje liggen. Vergroot de 
betrokkenheid en omzet met productaanbevelingen 
op basis van de producten in het winkelwagentje. 
Voeg ook tijdelijke aanbiedingen toe, zoals gratis 
verzending. 

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
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Werk aan klantenbinding met aftersales

Verbeter je bestel- en verwerkingsproces

Klanten willen de controle houden, ook als ze eenmaal iets hebben 
gekocht. Zorg voor een soepel aftersalesproces en houd ze voortdurend 
op de hoogte.

Bied flexibiliteit

Geef klanten de mogelijkheid om hun bestelstatus te bekijken, een 
bestelling te annuleren, een verzend- en betaalmethode te kiezen en zelf 
producten te retourneren. Bied opties die aansluiten bij de levensstijl van 
elke klant en vermeld ze duidelijk op de product- en afrekenpagina's. 

Verbeter workflows met een orderbeheersysteem

Orderbeheer wordt nog altijd geassocieerd met het verwerken van 
bestellingen na aankoop. Tegenwoordig is het echter veel uitgebreider, 
met moderne microservices en aangepaste visuele workflows. Het 
is een combinatie van alle klantgerichte systemen die samen de 

aftersaleservaring vormen. Met workflows voor de toeleveringsketen 
kunnen serviceteams bestellingen afhandelen, betalingen 
verwerken, facturen maken en in realtime de voorraad bijhouden. 
Servicemedewerkers kunnen zelfs namens klanten bestellingen plaatsen.

Maak selfservice gemakkelijk

Houd klanten op de hoogte over de status van hun bestelling en stuur 
meldingen via sms en e-mail. Als ze de verzendgegevens willen wijzigen, 
moeten ze eenvoudig gebruik kunnen maken van een chatbot.

Zorg dat er servicemedewerkers beschikbaar zijn

Als een serviceaanvraag moet worden doorgezet naar een 
servicemedewerker verzamelen chatbots alvast de benodigde klantdata. 
Hierdoor kunnen medewerkers persoonlijke ondersteuning bieden en 
snel voor een oplossing zorgen. 

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
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Werk aan klantenbinding met aftersales

Combineer fysieke en digitale ervaringen 

De customer experience staat of valt met wat er na de aankoop gebeurt. 
Klanten willen bijvoorbeeld zelf kunnen kiezen of ze hun bestelling laten 
bezorgen of gaan ophalen. Combineer fysieke en digitale ervaringen om 
producten op de gewenste manier bij je klanten te krijgen. 

Implementeer klantgericht bestellingsbeheer 

Bestellingsbeheer is het cement tussen verkoop en service. Klantgericht 
bestellingsbeheer op een centraal verkoopplatform verzamelt alle klant- 
en productdata. Hierdoor krijg je een totaalbeeld dat het aftersalesproces 
stroomlijnt. Het werkt als volgt:

•  Gebruik API's om processen als ERP, CRM en POS aan elkaar te 
koppelen. Dit levert belangrijke data op over bestellingen, retouren en 
de voorraad.

•  Integreer met externe leveranciers, bijvoorbeeld op het gebied van 
belastingen, verzending, magazijnbeheer en betalingen. 

•  Koppel verkoop en service naadloos aan elkaar, zodat medewerkers 
klanten kunnen helpen met de bestelstatus, ophalen bij een winkel of 
afhaalpunt, het wijzigen of annuleren van een bestelling of het ruilen 
van een artikel.   

Combineer fysieke en digitale ervaringen 

Zorg voor voldoende voorraad in je fysieke winkels, zodat lokale klanten 
veilig en gemakkelijk een afhaaloptie kunnen kiezen en online aankopen 
in de winkel kunnen afhalen. Merken die deze laatste optie aanbieden, 
zagen hun digitale omzet in het eerste kwartaal van 2020 met  
27% toenemen.* 

* Salesforce Shopping Index, eerste kwartaal 2020. 

Volg deze best practices voor een naadloze aankoop- en ophaalervaring:

•  Leg op de afrekenpagina duidelijk uit hoe je programma werkt. 

•  Stuur updates naar klanten en een melding zodra de bestelling kan worden 
afgehaald. Voeg relevante informatie toe, zoals geaccepteerde legitimatiebewijzen, 
winkelgegevens, een routebeschrijving en het supportnummer.   

•  Zorg dat er een medewerker beschikbaar is om online bestellingen snel af te 
handelen.

•  Creëer een specifieke en duidelijk aangegeven plek voor het ophalen van 
online bestellingen.

Bied meer mogelijkheden op diverse kanalen

Maak van aftersales een geïntegreerde en bevredigende ervaring. Geef klanten 
de mogelijkheid om de status van hun bestelling te bekijken, updates te krijgen 
op hun favoriete kanalen en bestellingen aan te passen of te annuleren. Chatbots 
en AI kunnen selfserviceprocessen automatiseren of klanten doorsturen naar een 
medewerker.   

PICK UP ONLINE 
ORDER HERE

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/products/commerce-cloud/ecommerce/order-management/
https://www.salesforce.com/products/commerce-cloud/ecommerce/order-management/
https://www.salesforce.com/campaign/quick-start-commerce-solutions/
https://www.salesforce.com/campaign/quick-start-commerce-solutions/
https://www.mulesoft.com/lp/reports/connectivity-benchmark
https://www.salesforce.com/company/news-press/stories/2020/4/salesforce-shopping-index/
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Werk aan klantenbinding met aftersales

Bied je medewerkers de mogelijkheid om namens 
klanten te bestellen

Combineer je bestelproces met optimale service 

Verzamel informatie op één plek door verkoopdata te 
integreren in je serviceconsole. Als een klant contact 
opneemt, kan de medewerker een naadloze en 
persoonlijke ervaring bieden met klantinformatie, 
bestelgeschiedenis en andere relevante 
bestelgegevens. En dat allemaal op één scherm. 

Maak bestellen namens de klant mogelijk

Als klanten een technisch of duur product kopen, 
hebben ze misschien direct ondersteuning nodig. 
Omdat medewerkers alle informatie van een 
klant inzichtelijk hebben, kunnen ze problemen 
snel oplossen. Bovendien kunnen ze via een extra 
winkelfunctionaliteit een bestelling starten. Ze kunnen 
artikelen toevoegen aan het winkelwagentje, transacties 
afronden voor de klant en de case sluiten. Ook kunnen ze 
het winkelwagentje teruggeven aan de klant, zodat die de 
bestelling zelf kan plaatsen.

Gebruik AI voor relevante upselling en cross-selling

Medewerkers kunnen vanuit één console suggesties doen voor relevante extra 
artikelen. Dit resulteert in completere bestellingen en een hoger bestelvolume.

'Waar is mijn bestelling?' was tot voor kort de meest gestelde vraag van klanten aan 
servicemedewerkers. Dankzij selfservice, bots en digitale mogelijkheden kunnen 
deze medewerkers zich voortaan concentreren op complexere problemen. Vergroot 
je omzet door medewerkers de mogelijkheid te bieden om namens klanten 
bestellingen te plaatsen, waardebonnen toe te voegen en zelfs suggesties 
te doen voor extra producten via upselling en cross-selling.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
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Lees hoe je snel kunt beginnen met 
e-commerce.

Begin met je transformatie

Nu je weet hoe je transformationele groei kunt bereiken, moet je de prioriteiten bepalen voor 
je e-commerceteam. Ontdek meer over de technologie die deze naadloze, persoonlijke en 
lucratieve ervaringen mogelijk maakt. 

Word een deskundige op het gebied van 
e-commerce met Trailhead, onze gratis, 
interactieve leeromgeving.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/campaign/quick-start-commerce-solutions/
https://trailhead.salesforce.com/en/home


24       De weg naar succes in de online verkoop salesforce.com

Werk aan klantenbinding met aftersales
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