
59 marketingtactieken
waarmee je makkelijker

klanten gaat werven



Introductie 

Kijk! Je hebt de volgende stap gezet en na het aanvragen van mijn ebook, 

of één van mijn andere weggevers, ook goed mijn mails gelezen. 

Ik vind het echt super dat je niet stil blijft zitten en echt aan de slag wilt 

gaan om je bedrijf te laten groeien. 

 

Zoals beloofd krijg je van mij 59 marketingtactieken waarmee je 

makkelijker klanten gaat werven. Ik wil je aanbevelen dit document direct 

van het begin tot het einde door te lezen en voor jezelf even op te 

schrijven welke marketingtactieken je in wilt gaan zetten. 

 

Het allerbeste is natuurlijk om een plan te maken en daarmee aan de slag 

te gaan, tenminste als je echt af wilt van de onzekerheid die je soms 

hebt, wanneer je nieuwe klanten moet gaan werven. Ik spreek uit eigen 

ervaring als ik zeg dat dat niet prettig is, die onzekerheid. Maar goed, je 

moet natuurlijk ergens beginnen. 

 

Het is beter om met één tactiek echt goed aan de slag te gaan, dan er 20 

te willen gaan doen en die uiteindelijk te laten liggen. Begin daarom eens 

met maximaal drie tactieken die je in wilt gaan zetten. Als het begin 

eenmaal is gemaakt kun je uit gaan breiden. 

Ik wens je heel veel succes! 

 

 

Wesley van Eijndhoven  

 



1. Aanbevelingen 

Van wie neem je eerder wat aan? Van iemand die je kent en je wijst op 

een bepaald product of diensts, of een verkoper die je datzelfde wilt 

verkopen? Een aanbeveling is een zeer krachtig middel om meer klanten 

te krijgen. 

 

2. Account marketing 

Account marketing is een vorm waarbij je segmenteert en marketing 

toepast op basis van het account dat men bij je heeft. Een sportschool 

heeft bijvoorbeeld een hele andere boodschap voor mensen die een 

abonnement hebben waarbij ze eens per week mogen sporten, dan voor 

mensen die groepslessen volgen. 

 

3. Affiliate marketing 

Wanneer je anderen een deel van je winst betaald, wanneer ze je product 

of dienst verkopen, spreken we van affiliate marketing. 

 

4. Afspraken 

Het netwerken of het maken van netwerk afspraken kan je helpen met 

het verkrijgen van meer klanten. Een kop koffie met iemand gaan drinken 

kan nooit kwaad. “Het gaat er niet om wat je kent, maar wie je kent” is 

natuurlijk niet voor niets een bekende leus. 

 

5. Article marketing 

Door op andere kanalen, dan die van jezelf, artikelen te schrijven en te 

publiceren, komt een bepaalde groep mensen met je in aanraking die je 

wellicht op een andere wijze veel lastiger kunt bereiken. Article marketing 

vergroot ook je autoriteit, doordat men je als expert gaat zien. 

 

 

 



6. Above the line marketing 

Deze vorm van marketing is het gebruiken van massamedia om je publiek 

te bereiken. Het voordeel hiervan is dat je in één keer een grote groep 

mensen kunt bereiken. Het nadeel hiervan is dat veel mensen bereikt die 

niet tot je doelgroep behoren. Een voorbeeld is reclame op televisie. 

 

7. Augmented marketing 

Met een smartphone en een camera kun je tegenwoordig ver komen op 

het gebied van augmented marketing. Dit is namelijk virtueel tonen van 

je product in de omgeving die men filmt of fotografeert. Een voorbeeld 

hiervan is de digitale catalogus van Ikea, waarbij je een meubelstuk 

digitaal in je eigen woning kunt plaatsen. 

 

8. Banner advertenties 

Veel websites hebben de mogelijkheid tot het plaatsen van reclame 

banners, zowel direct als indirect. Vanuit Google adwords kun je 

adverteren binnen het display netwerk. Dit is een netwerk van websites 

die aangesloten zijn bij Google en dus je advertenties kunnen tonen. Je 

kunt natuurlijk ook zelf veelbezochte websites benaderen om een banner 

te plaatsen.  

 

9. Beurzen 

Het deelnemen aan een beurs is een uitstekende manier om direct in 

contact te komen met je doelgroep. Kies altijd voor een beurs die zo dicht 

mogelijk tegen je niche aan zit. 

 

10. Billboards 

Wanneer je vaak op de weg zit, zie je overal om je heen grote billboards 

met reclames voor product X of merk Y. Billboard reclame kan een goede 

en relatief voordelige manier zijn om je doelgroep te bereiken. 

 

 



11. Bloggen 

Met het schrijven van blogs kun je niet alleen interessante en 

inspirerende content creëren voor je doelgroep, maar het zorgt ook nog 

eens voor een beloning van Google in je ranking. Hoe vollediger je 

website (lees: meer goede content) hoe hoger Google je zal ranken ten 

opzichte van je concurrenten. 

 

12. Het schrijven van een boek 

Schrijvers van boeken hebben vaak autoriteit en autoriteit zorgt er weer 

voor dat ze meer van hun product gaan verkopen. Mocht je de kennis in 

huis hebben en wat te vertellen hebben, dan is het schrijven van een 

boek een zeer krachtig middel om in te zetten 

 

13. Brand marketing 

Brand marketing of branding is het vermarkten van je bedrijf als merk. 

Dit is voornamelijk het laten zien aan je doelgroep wat voor merk je bent 

en waarmee ze je moeten associëren.  

 

14. Flyers, brochures en catalogi 

Flyers, brochures en catalogi zijn gedrukte media die je verspreid onder je 

doelgroep en onder je klanten. Flyers bevatten vaak een tijdelijk aanbod, 

brochures zijn vaak gericht op een productgroep of dienst en geven 

hierover wat achtergrond informatie. Een catalogus bevat vaak het gehele 

assortiment in boekvorm. 

 

15. Below the line marketing 

In tegenstelling tot bij Above the line marketing, probeer je bij Below the 

line marketing een groep mensen te bereiken binnen een bepaald 

segment. Bijvoorbeeld het promoten van je rode wijn bij een podcast voor 

wijnliefhebbers. 

 

 



16. Buzz marketing 

Buzz marketing is het creëren van rumoer, zodat men over je gaat 

praten. Buzz marketing zorgt voor discussie zowel positief als negatief, 

waardoor buzz marketing kan ook de verkeerde kant op vallen. Al zeggen 

ze ook wel eens dat slechte reclame niet bestaat.  

 

17. Case studies & testimonials 

Bij een testimonial plaats je een artikel op je website of andere kanalen, 

waarbij je je klant aan het woord laat. Je klant vertelt over zijn of haar 

ervaringen met jouw dienst of product. Een case study lijkt op een 

testimonial, maar wordt meer geschreven vanuit de kant van het bedrijf 

zelf. Wat het probleem was waar de klant mee worstelde, hoe je dat hebt 

opgelost en wat het resultaat is. 

 

18. Celebrity en influencer marketing 

Bij deze vorm van marketing werk je samen met een beroemdheid of een 

influencer binnen een bepaalde niche, om je merk een boost te geven. 

Een bekend voorbeeld is de Nespresso reclame met George Clooney, of 

social media accounts met veel volgers die tegen betaling je product 

aanprijzen. 

 

19. Chats 

Chats kunnen gebruikt worden voor zowel SMS, als instant messaging 

diensten. Tegenwoordig kun je gebruik maken van chatbots die een 

gesprek met een klant volledig kunnen automatiseren. 

 

20. Community marketing 

Wanneer je opereert in een specifieke niche is het sterk aan te raden te 

doen aan community marketing. Het starten van een community waar 

(potentiële) klanten met elkaar in gesprek kunnen gaan.  

 

 



21. Call-to-actions 

Een call-to-action vertaalt zich letterlijk als een aanzet tot actie. Sommige 

marketing uitingen die je doet, zijn puur bedoeld om men te inspireren, 

maar met de meeste uitingen wil je je doelgroep een actie laten 

uitvoeren. Dit is het bezoeken van je website om je blog te lezen, je te 

volgen op social media, zich in te schrijven op een maillijst en vele andere 

zaken die je doelgroep kan doen, waardoor ze een stapje dichter bij 

conversie komen. De Call-to-action (of CTA) is vaak letterlijk de laatste 

zin van een social media post: “Klik hier om mijn blog te lezen” 

“Download vandaag nog onze checklist”. Vaak wordt de CTA op een 

website weergegeven in de vorm van een knop die men aanzet tot actie.  

 

22. Demonstraties 

Wanneer je product wat uitleg vereist, is het verstandig je product 

regelmatig te demonstreren bij je potentiële klanten. Rondom 

demonstraties zijn hele verdienmodellen gebouwd. Je kunt hierbij denken 

aan bijvoorbeeld een make-up party, waarbij een verkoper van een 

bepaald make-up merk bij iemand thuis haar make-up komt 

demonstreren. Vaak voor een groep vriendinnen die allemaal wel wat 

kopen. 

 

23. Direct mail 

Direct mail is het versturen van (digitale)post naar je klanten of potentiële 

klanten. Bedrijven als Makro en Sligro sturen vaak iedere startende 

ondernemer een direct mail, waarbij ze je aansporen tot het lid worden 

van hun bedrijf. Voor retailers is direct mail een uitstekende manier om 

(ex)klanten weer bij je te laten kopen. Een kaartje met de verjaardag, 

inclusief cadeaubon, kan er al snel voor zorgen dat men weer eens bij je 

binnen loopt. Let op dat een papieren kaart veel persoonlijker overkomt 

dan een mailtje. 

 

 



24. Ebooks 

Een ebook is een digitaal boek waarmee je een grote groep mensen kunt 

bereiken. Een ebook bevat vaak tussen de 10 en 25 pagina’s en bestaat 

uit het informeren en inspireren van geïnteresseerden. Een ebook geef je 

gratis weg als downloadbare content (vaak een PDF) in ruil voor 

bijvoorbeeld een email adres, welke je toe kunt voegen aan je maillijst. 

Een ebook vergt wat tijd en energie om te produceren, daarnaast moet je 

kiezen voor de juiste content (men moet het wel willen downloaden) en 

niet teveel informatie weggeven. De lezer moet snakken naar meer, 

waarvoor hij jou nodig heeft. 

 

Een bijkomend voordeel van ebook is dat je direct een groot stuk content 

hebt, welke je later weer op kunt delen in kleinere stukken. Van elk 

hoofdstuk kun je een blogartikel maken, je kunt er tips uithalen en je 

kunt sommige stukken weer delen in bijvoorbeeld een video. 

 

25. E-zine advertenties 

Wanneer er andere partijen zijn die digitale mailings uitsturen naar jouw 

doelgroep, kun je daarin proberen te adverteren. Je promoot jezelf dan 

via de kanalen van een ander bedrijf. 

 

26. Email handtekening 

Elk mailtje dat je stuurt is een potentieel reclamemiddel. Door een 

marketinguiting toe te voegen aan je email handtekening promoot je 

steeds je bedrijf wanneer je een mailtje verstuurt. 

 

27. Email marketing 

Email marketing is het sturen van doelgerichte mails binnen je netwerk. 

 

 

 

 



28. Enquête 

Mensen geven graag hun mening, waardoor het houden van een enquête 

een uitgelezen mogelijkheid is tot het bereiken van je doelgroep. 

 

29. Etalage 

Wanneer je een ruimte hebt met een raam, kun je deze gebruiken om 

zowel je bedrijf als je producten te promoten, want zelfs wanneer je 

gesloten bent, komen er mensen langs je ruimte. 

 

30. Feestjes 

Iets te vieren? Geef een feestje! Een perfecte gelegenheid om op een 

natuurlijk manier aantrekkingskracht te genereren. Men zal een feestje 

niet direct associëren met marketing, al is het wel degelijk een manier om 

een positieve indruk achter te laten. Reden voor een feestje? Wat dacht je 

van een 5 jarig bestaan, de lancering van een nieuwe product, een 

heropening en vele andere mogelijkheden. Jij bepaalt zelf wanneer je een 

feestje geeft. 

 

31. flex marketing 

Flex marketing gaat erom dat je open 

staat voor verandering binnen je 

marketing. Het is het snel in kunnen 

spelen op kansen die zich uit het niets 

voordoen in de markt. Een voorbeeld 

hiervan is Bol.com dat vaak producten, 

of zichzelf, aanprijst aan de hand van 

trending topics in het land. In de 

kerstperiode wordt er bijvoorbeeld online 

veel gesproken over een pak sneeuw dat 

wel of niet gaat vallen. 

 

 



32. Fora 

Op bepaalde fora kan men heerlijk discussiëren over onderwerpen waar jij 

als specialist alles vanaf weet. Meng je in de discussie en laat zien dat jij 

expert bent in dit vakgebied. Let erop dat je niet continu je website gaat 

promoten. Dit wordt door zowel de moderators van het forum als Google 

gezien als spam. Wanneer het logisch is om te linken naar je site, doe het 

dan vooral wel. 

 

33. Gedragsmarketing 

Daar waar email marketing stopt, start gedragsmarketing. Met deze vorm 

van marketing zet je bepaalde stappen, afhankelijk van het gedrag van je 

lead. Een email automation, waarbij je automatisch emails stuurt op basis 

van een bijvoorbeeld het downloaden van een ebook, is een vorm van 

gedragsmarketing. Het grote voordeel hiervan is dat je op termijn erg 

goed kunt inschatten hoeveel klanten een bepaalde campagne oplevert. 

Wanneer 100 mensen je ebook downloaden en er 5 klanten uitkomen, zul 

je waarschijnlijk 50 nieuwe klanten werven wanneer 1.000 mensen je 

ebook downloaden. 

 

34. Gratis consults 

Wanneer je dienstverlener bent is het geven van een gratis consult dé 

manier om in gesprek te gaan met je potentiële klanten. Schets een 

duidelijk doel tijden het consult en komt niet met de oplossing. Tijdens 

het consult is het belangrijk dat je je gesprekspartner weet te converteren 

tot klant. Wanneer je het probleem al hebt opgelost gaat dit lastig 

worden. 

 

35. Growth hacking 

Growth hacking is een vorm van marketing waarbij je met een zeer 

beperkt budget zoveel mogelijk leads probeert te scoren. Door slim om te 

gaan met de middelen die je hebt en goed na te denken over je aanpak 

 



kun je een growth hacking tactiek toepassen die je binnen een korte 

periode veel kan geven. Growth hacking is niet de makkelijkste vorm van 

marketing aangezien er vaak ontzettend goed moet worden nagedacht en 

de uitvoer nagenoeg perfect moet zijn.  

 

Veel grote tech bedrijven zijn groot geworden door middel van growth 

hacking. In de begindagen van Gmail was het pas mogelijk een account 

aan te maken, nadat je een persoonlijke uitnodiging had gehad van een 

bestaande Gmail gebruiker. Deze exclusiviteit zorgde ervoor dat 

ontzettend veel mensen een gmail account wilde. 

 

Een ander voorbeeld is Dropbox. In september van 2008 had Dropbox 

100.000 gebruikers. In december van 2019, hadden ze 4 miljoen 

gebruikers. Dat is een groei van 4.000%. Dropbox gebruikte een vorm 

van growth hacking om zo snel te groeien.  

 

Met het aanmaken van een account kreeg je van dropbox 500 MB aan 

opslagruimte. Dropbox had betaalde abonnementen die je kon afnemen 

om meer opslagruimte te krijgen, je kon echter ook andere stappen 

ondernemen. Wanneer je iemand uitnodigen om ook een account aan te 

maken, kreeg jij en degene die je had uitgenodigd extra opslagruimte tot 

je beschikking. Deelde je een link van Dropbox op Twitter, dan kreeg je 

150MB extra. Doordat men massaal mensen in hun netwerk ging 

uitnodigen en Dropbox ging promoten op social media (in ruil voor extra 

opslagruimte) groeide Dropbox ontzettend hard.  

 

36. Guerilla marketing 

Waar growth hacking gericht is op het verkrijgen van meer leads en meer 

klanten, is guerilla marketing meer gericht op het vergroten van het 

bereik van een merk (al levert elke marketing tactiek uiteindelijk bij aan 

de groei van het aantal klanten). Deze tactiek balanceert vaak net op het 

 



randje van wat wel en wat niet mag, een marketingtechniek om met 

weinig budget, veel resultaat te behalen. Vaak gaat het om een ludieke 

actie, waarbij de bedenkers hopen dat dit viraal gaat. 

  

Het succes van guerilla marketing is vooraf nauwelijks te voorspellen, 

daar niet alles even goed wordt opgepakt door bijvoorbeeld de media. 

 

De ice bucket challenge uit 2014, waarbij mensen elkaar uitdaagden om 

een emmer met ijswater over jezelf heen te gieten, is een bekend 

voorbeeld van Guerilla marketing. Hiervoor werd aandacht gevraagd voor 

ALS.  

 

Een ander voorbeeld (ook wel ambush marketing genoemd, naar het 

kapen van een event waar je geen sponsor van bent) is de oranje jurkjes 

van Bavaria tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Deens biermerk 

Carlsberg was sponsor van dit WK, maar tijdens de eerste wedstrijd van 

het Nederlands elftal was het Bavaria waar men over sprak. Bavaria had 

namelijk een groep vrouwen ingehuurd die, allen in een jurkje van 

Bavaria, nogal de aandacht trokken tijdens de wedstrijd. Carlsberg niet 

blijf, de FIFA niet blij, wereldwijde media aandacht en een erg vrolijke 

Bavaria. 

 

37. Inserts 

Inserts zijn vooral geschikt voor retailers. Wanneer een klant wat bij je 

koopt, kun je de aankoop vergezellen met een insert, vaak een flyer 

waarbij je andere producten binnen je assortiment promoot aan je klant. 

Je kunt deze tactiek ook gebruiken in een samenwerking met een andere 

partij. Een kinderdagverblijf dat klant van mij is, werkt samen met een 

lokale verloskundige praktijk. Deze praktijk geeft jaarlijks zo’n 1.000 

cadeauboxen weg aan nieuwe klanten. In elke cadeaubox zit een flyer en 

een cadeautje van het kinderdagverblijf. 

 



 

38. Instore marketing 

Posters, wobblers en display stands zijn een paar voorbeelden van 

point-of-sale ofwel POS materiaal. Promotie materiaal dat binnen een 

gebouw (vaak een winkel) gebruikt wordt om een merk extra kracht bij te 

zetten. 

 

39. Landingspagina’s 

Landingspagina’s zijn specifieke pagina’s waar men op kan “landen”, 

nadat men op een bepaalde link van een campagne heeft geklikt. Een 

landingspagina bevat vaak één product dat je graag vanuit je campagne 

wilt verkopen. Er zijn tal van “best practices” voor het inrichten van de 

best mogelijk converterende landingspagina. 

 

40. Marktplaats marketing 

Marktplaats marketing is het aanbieden van je producten of diensten op 

zogenaamde marktplaats sites. Op een site als Bol.com kun je 

tegenwoordig als retailer ook je eigen producten aanbieden. Je profiteert 

van het grote bereik van Bol en lift hier op mee. Aan de andere kant is je 

marge vaak kleiner, doordat je Bol ook een fee betaald per verkocht 

product. 

 

41. MVO 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is wat mij betreft ook een 

vorm van marketing, wanneer je de wereld laat zien wat je aan het doen 

bent. De maatschappelijke positie die je inneemt zorgt immers voor 

sympathie van je doelgroep, waardoor de kans bestaat dat ze je daardoor 

gaan verkiezen boven je concurrent. Een simpel voorbeeld is een goed 

doel aan je verkoop hangen. Voor elke Euro die je verkoopt, gaat er 5 

cent naar bijvoorbeeld het Wereld Natuur Fonds. 

 

 



42. Narrowcasting 

Waar je met broadcasting een broad, ofwel breed publiek bereikt, bereik 

je met narrowcasting een nauw publiek. Narrowcasting is het promoten 

van je bedrijf, product of dienst op een gesloten systeem van schermen 

binnen je bedrijf of bij een ander bedrijf. Het is de lokale cafetaria die 

haar nieuwste snack toon, of de verloskundige praktijk die reclame maakt 

op het tv scherm in de wachtkamer van de huisarts. 

 

43. On hold marketing 

 Dit is het verspreiden van een marketingboodschap wanneer mensen 

telefonisch bij je in de wacht staan. Voornamelijk bedrijven met een grote 

groep klanten (en actieve helpdesk) hebben hier baat bij. 

 

44. Partnership marketing 

Een uitstekende vorm van marketing wanneer je samen kunt werken met 

een ondernemer en elkaar kunt versterken. Een mooi voorbeeld is de 

schoenenzaak die samenwerkt een schoenmaker. Je bent beiden 

zelfstandig, maar levert elkaar klanten op, doordat je makkelijk klanten 

naar elkaar door kunt sturen. 

 

45. Pay per click 

Wanneer je online wilt adverteren kun je bijna niet meer om Pay per click 

heen. Adverteren via Google of via social media is vaak gebaseerd op 

kosten die in rekening worden gebracht zodra een persoon op je 

advertentie klikt en naar je landingspagina wordt doorgestuurd. 

 

46. Persbericht 

Wanneer je een uniek product of dienst hebt kun je een persbericht 

uitsturen in de hoop dat dit wordt gepubliceerd door de media. 

 

 

 



47. Podcasting 

Een Podcast is een soort opgenomen radioprogramma, die je publiceert 

via een podcast hosting partij. Zij delen dit weer met bekende podcast 

kanalen als bijvoorbeeld itunes en Spotify. Een podcast is een uitstekend 

middel om men te inspireren en informeren en om zelf autoriteit in je 

markt te verkrijgen. Men kan zelf bepalen wanneer ze je podcast 

beluisteren. 

 

48. Product placement 

Wanneer je een film aan het kijken bent, waar de hoofdpersoon een blikje 

Coca Cola drinkt, spreken we over product placement. Doordat Coca Cola 

haar branding perfect op orde heeft, hoef je maar een stukje van het 

blikje te zien om te concluderen dat dit Coca Cola is. 

 

49. Routing & signage 

Routing & signage is het laten zien dat men bij je in de buurt is. Vaak zie 

je reclame borden aan lantaarnpalen hangen of op een rotonde, die je 

vertellen dat je de tweede straat links moet pakken om uit te komen bij 

de lokale supermarkt. 

 

50. Seminars 

Het geven van een seminar is een laagdrempelige manier om een grote 

groep geïnteresseerden bijeen te brengen. Men heeft interesse in wat je 

te vertellen hebt en je vergroot je autoriteit. Een uitstekende gelegenheid 

ook om vervolgafspraken te maken. 

 

51. SEO 

SEO staat voor Search Engine Optimization. Dit is het optimaliseren van 

je website voor zoekmachines als Google, waardoor men je beter kan 

vinden. Hoe beter je website is ingericht, hoe beter Google je zal ranken 

en hoe beter men je kan vinden. 

 



52. Social media 

Ieder bedrijf dat zichzelf serieus neemt, laat zich zien op social media. Bij 

het gebruik maken van social media is het belangrijk het sociale aspect 

niet uit het oog te verliezen. Veel te vaak zie ik bedrijven voorbij komen 

die alleen maar ventileren, terwijl social media juist uitstekend te 

gebruiken is om echt contact te hebben met je klanten. 

 

53. Sponsoring 

Wanneer je doelgroep te vinden is bij bijvoorbeeld een sportvereniging of 

evenement, kan sponsoring een goede optie zijn om je bereik daar te 

vergroten. 

 

54. Telemarketing 

Telemarketing is het bellen van koude en warme leads. Dit kun je zelf 

doen of uitbesteden. Om dit goed te doen heb je een goed belscript nodig 

(waarin staat wat je gaat vertellen) en doorzettingsvermogen. Je zult 

vaak “nee” te horen krijgen, wat energie kan slurpen. 

 

55. Videomarketing 

Waar een foto meer zegt dan duizend woorden, kan een video misschien 

wel meer zeggen dan duizend foto’s. Video is een mooie manier om jezelf 

te laten zien aan je potentiële klanten en je boodschap luid en duidelijk 

over te brengen. 

 

56. Visitekaartjes 

Het uitdelen van je visitekaartje is in de loop der jaren een traditie 

geworden tijdens zakelijke gesprekken. Het is nog steeds een handige 

manier om men wat gegevens van je te geven. Compact en vol 

informatie. 

 

 

 



57. Webinars 

Een webinar is een digitale vorm van het geven van een seminar. Een 

groep mensen komt bij elkaar in een digitale ruimte en jij als spreker doet 

het woord. Je kunt ervoor kiezen om men met elkaar te laten chatten, 

maar je kunt ook de chat privé houden, waardoor jij alleen de vragen en 

opmerkingen kan zien die worden gesteld. Een webinar werkt goed om 

mensen om een laagdrempelige manier aan je proberen te binden, ze 

kunnen immers de webinar bekijken vanuit huis, omdat ze alleen maar op 

een website aanwezig hoeven te zijn. 

 

58. Website 

Waar vroeger je website gold als digitaal visitekaartje van je 

onderneming, is je website tegenwoordig steeds meer je digitale 

thuisbasis en belangrijk onderdeel van je marketing strategie. Het 

verkopen van producten, het aanmelden voor (gratis) trainingen, blogs 

lezen, podcasts luisteren, video's bekijken en ebooks downloaden. 

Wanneer mensen op je website zijn, zijn ze op dat moment op jouw 

website en bij niemand anders. Het is daarom van belang ze zo lang 

mogelijk daar te houden en zoveel mogelijk uit ze te halen. 

 

59. Wedstrijden en loterijen 

Het houden van wedstrijden en loterijen is een ludieke manier om je 

bereik te vergroten. Wanneer je dit goed opzet kun je een grote groep 

mensen bereiken tegen een laag budget. Een nadeel van dit soort acties 

is dat veel mensen geen interesse hebben in je bedrijf, maar simpelweg 

wat willen winnen. 

 


