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* Waarom luisteren?  

e-mail marketing is nog steeds 
een zeer krachtig 

communicatie-instrument 
 



* Waarom luisteren?  

Kan tot 20x efficiënter zijn 
dan andere marketing kanalen. 



Wikipedia 
www.wikipedia.org  

«  E-mail marketing is  
het gebruik van elektronische mail  
om commerciele boodschappen 
naar een doelgroep te sturen. » 



Eénmalige mails 



Nieuwsbrieven 



Bevestigingsmails 



Persoonlijke mails 



Ads in externe mail communicatie 



Opt-in wetgeving 
Enkel commerciele mails naar bestaande contacten en 
duidelijk aangegeven dat het om een commerciele 

boodschap 
gaat. 

 
Gebruiker moet zich actief inschrijven (= opt-in) en via 1 
klik vanuit de mail zich kunnen uitschrijven 

 
 Uitzonderingen 

– Algemene adressen van rechtspersonen  
(vb. info@) mag men aanschrijven 

– Adressen waarvoor men een specifiek akkoord 
heeft 



Verstuurde mails 

Geopende mails 

Click 

CV 

Volume 



Mailchimp benchmarks 













Succesfactoren 



Werk met een strategie 



Denk na over... 
doelgroep 

doelstelling (waarom) 
meerwaarde voor geadresseerde 



Stel een planning op  



Maak iemand verantwoordelijk 



Kwaliteit van adressenlijst 



Segmenteer 



Personaliseer 



Automatiseer 



3 seconden regel 



Timing van de mail 



SPAM gehalte 



Geef uitschrijvers een alternatief 







•  Breedte tussen 500 & 650 pixels 
•  Responsive (beelden fluid max 480px) 
•  Geen scripting 
•  Vergeet de ALT-tags niet 
•  Gebruik veel hyperlinks 
•  Schrijf persoonlijk & onderteken 
•  Unsubscribe 
•  Plaats een link naar online versie 
•  Denk aan compatibiliteit 



coffeecup.com/email-designer 



•  Breedte tussen 500 & 650 pixels 
•  Niet zwaarder dan 150 Kb 
•  Geen scripting 
•  Vergeet de ALT-tags niet 
•  Gebruik veel hyperlinks 
•  Schrijf persoonlijk & onderteken 
•  Unsubscribe 
•  Plaats een link naar online versie 
•  Denk aan compatibiliteit 



 Het onderwerp veld: 
 
•  Maximaal 50 karakters ;-) 
•  Denk aan de kranten 
•  Informeer & intrigeer 
•  Ken de ‘Harry Potter’ marketing 
•  Test & vraag mening van anderen 



Hoe adressen verzamelen? 



Gebruik ALLE mogelijke kanalen 



Samenwerken met partners 



‘Gewone’ mail contacten 



PS in standaardmail 



Via verkregen naamkaartjes 



Opvolging telefoongesprekken 



Beurzen, events, seminaries,… 



Facturen, folders,… 



Via uw website 



Melding nieuwsbrief 
op elke pagina 

 
Vraag e-mailadres 

 
Link naar voorbeeld 

+ uitleg 

Hou het formulier  
kort 
 

Geef een incentive 

Voordelen, timing, frequentie,… 

Bevestingsscherm 
 

Toon nogmaals 
de gegevens 

Bevestingsmail 
 

Incentive 
 

Link naar archief 

Naam, voornaam, voorkeur formaat  



Vragen na elke mail…* 

* En wat eraan te doen 



Geopende mails…* 

* Lijst & onderwerp 



Bounced mails…* 

* Verwijderen,… 



Click-through…* 

* Succesverhalen, inhoud, opmaak 



Conversie…* 

* Evolutie, succesverhalen,… 



Groei / evolutie van abonnees… 

* Ook uitschrijven 



 
 
 
 
 

« THX » 

lieven@youniverse.be 
Gratis tips & advies: (@)youniverse.be 


