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Conclusie
Over ICT-copywriter

Geen tijd voor
contentmarketing? Onzin!
Dit e-book is voor de marketeer of businessdeveloper die niet de luxe heeft om een heel
team om zich heen te verzamelen, maar voornamelijk veel zelf moet doen en allround
bezig is. Echter hoeft dat geen probleem te zijn voor goede contentmarketing! Met wat
uitgewerkte ideeën in een overzichtelijke planning en een beetje externe hulp kom je al
een heel eind. Ik maak het je allemaal niet te moeilijk, maar juist heel praktisch, zodat ook
jij kunt profiteren van de voordelen van contentmarketing.

Wat is contentmarketing?
"Content marketing is the strategic marketing approach of creating and distributing

valuable, relevant and consistent content to attract and acquire a clearly defined
audience – with the objective of driving profitable customer action." - Content Marketing
Institute

Populair bij IT-bedrijven
Waarom is contentmarketing zo populair bij IT-bedrijven? Wanneer klanten een
softwarepakket bij je aanschaffen of consultancy nodig hebben, dan betekent dat voor
hen niet alleen een investering op financieel gebied, maar ook in tijd en arbeid. En die
aankoop is niet zo een, twee, drie gedaan. Een salescycle kan maanden duren, soms zelfs
langer dan een jaar.

De gemiddelde b2b-salescycle duurt vier tot zes maanden en vaak langer dan een jaar.

Wat opvalt is dat b2b-kopers eerst uitvoerig onderzoek doen, voordat ze in contact
komen met een leverancier. Dat gebeurt voornamelijk online, dus als IT-bedrijf moet je
zorgen dat je daar bent waar jouw potentiële klanten ook zijn én dat je de informatie
biedt die zij op prijs stellen. Zoals kennis van hun sector met kenmerkende uitdagingen,
succesvolle klantverhalen, gedetailleerde factsheets over jouw oplossingen en een
prijsindicatie.
Pak potentiële klanten bij de hand en neem ze van het begin tot het einde van hun
aankooptraject mee met jouw content. Door relevante inzichten consequent te delen via
jouw website, mailings en social media creeër je thoughtleadership. Dat betekent dat jij
als autoriteit wordt gezien binnen jouw vakgebied. Dat is wat je wilt! Zo zorg je met
contentmarketing ervoor dat je uiteindelijk op die shortlist terechtkomt, omdat jouw
koper niet om je heen kon in zijn of haar zoektocht naar een IT-partner.
De acht stappen in dit e-book leveren je uiteindelijk een heel concreet en praktisch
contentmarketingplan op voor het komende kwartaal. Laten we snel aan de slag gaan!

Stap 1: doelen
Welke doelstellingen geven jouw content richting?

Al jouw blogartikelen, webteksten, whitepapers en referentiecases passen in een groter
strategisch kader. Content krijgt pas betekenis wanneer je weet welke doelen je
nastreeft.
Elk IT-bedrijf wil winstgevend zijn. En contentmarketing is een middel om dat doel te
bereiken. Daarom matchen jouw contentmarketingdoelstellingen met de doelen van
jouw bedrijf. Hierbij enkele onderwerpen die je in overweging kunt nemen voor jouw
doelen:
leadgeneratie;
vertrouwen wekken;
klantloyaliteit stimuleren;
SEO-optimalisatie;
e-maillijst opbouwen;
meer websitebezoekers;
thoughtleadership creëren;
doelgroep beter leren kennen.
Kies maximaal drie doelstellingen waar je je dit kwartaal op gaat focussen. Jouw
doelen moet je natuurlijk SMART maken of, zoals aangeraden door MITSloan, FAST:
Frequently discussed, Ambitious, Specific and Transparent.

To do: kies drie doelstellingen voor jouw contentmarketing en
maak ze SMART of FAST.

Stap 2: doelgroep en persona's
Wie is jouw ideale klant?

Goede marketing draait om het delen van relevante content, maar hoe weet je nu welke
informatie aanslaat bij jouw doelgroep als je niet weet voor wie je schrijft? Het vergt
onderzoek en tijd om een goede persona te maken. Maar dat levert je veel op: je kunt
namelijk gerichter content maken en marketingacties uitzetten.
Wat is een persona?

Een persona representeert jouw ideale klant, beschreven tot in detail. Van deze fictieve
persoon omschrijf je niet alleen werkgerelateerde kenmerken, maar ook persoonlijke
karakteristieken.
Waarom is een persona belangrijk?

Een persona helpt je bij het maken van gerichte content. Je schrijft niet meer over wat je
denkt dat jouw doelgroep wil lezen, maar over onderwerpen waarvan je weet dat die

voor hen relevant zijn. Een persona helpt je bepaalde besluiten te nemen: waar plaats je
advertenties, is sponsoring interessant en welke social mediakanalen ga je inzetten?
Door persona’s te gebruiken wordt jouw website maar liefst twee tot vijf keer effectiever
en ervaart jouw doelgroep een betere gebruikerservaring. Bovendien kiest 48% van de
potentiële klanten vaker voor een leverancier die specifiek hun behoeften beschrijft in
zijn marketinguitingen, dan een bedrijf die dat niet doet.

Persona’s in de IT

Aangezien er in de IT-sector meerdere type personen onderdeel zijn van de Decision
Making Unit (DMU) maak je ook meerdere persona’s. Je hoeft natuurlijk niet voor elke

klant een nieuwe persona te maken: zoek naar overeenkomsten tussen jouw klanten en
stel daar een persona uit samen. De meest voorkomende deelnemers van de DMU, dus
de personen die jij wilt aanspreken met jouw content, zijn de:
CCO – commercieel directeur: houdt zich bezig met de ontwikkeling en groei van het
bedrijf op commercieel vlak.
CEO – algemeen directeur: eindverantwoordelijke van het bedrijf.
CFO – financieel directeur: gaat over alle financiën.
CIO – IT-manager: houdt zich bezig met alle IT-gerelateerde zaken.
COO – operationeel directeur: verantwoordelijk voor het dagelijks operationeel
beleid.
Je ziet: ieder van hen heeft andere verantwoordelijkheden. Hierdoor ligt een financiële
man of vrouw eerder wakker van overschreden budgetten en oplopende kosten, terwijl
zijn of haar commerciële collega zich zorgen maakt over het binnenhalen van nieuwe
klanten. In het lijstje hierboven zijn er dus vijf personen die je op een verschillende
manier dient te benaderen met jouw content.

Voorbeeld van een persona van de marketingmanager.

Hoe maak je een persona?

Een goede persona maak je niet even snel. Je moet op zoek gaan naar de vragen,
twijfels en zorgen van jouw ideale klant. Dat doe je bijvoorbeeld door in gesprek te gaan
met jouw beste klanten, verkopers en medewerkers van de klantenservice. Ook kun je
CRM-data, LinkedIn-profielen en fora uitgebreid onderzoeken. Neem ook je huidige
content mee in jouw analyse, want hieruit maak je op welke reeds gecommuniceerde
onderwerpen jouw lezers het meest bewegen.
Wat wil je weten van jouw ideale klant?

Het onderzoek naar de verschillende persona’s levert je bijvoorbeeld deze informatie
op:
persoonlijke achtergrond: geslacht, huwelijkse staat, leeftijd, kinderen, inkomen,

woonplaats, vrijetijdsbesteding, opleiding en carrière;
het bedrijf: sector, aantal medewerkers, omzet, producten- en dienstenaanbod en de

bedrijfsdoelen;
de functie: welke functie(titel), generalist of specialist, leidinggevende of onderdeel

van een team, aan wie wordt gerapporteerd, taken en verantwoordelijkheden,
beschrijving gemiddelde werkdag, welke vaardigheden, kennis en tools zijn nodig
voor de functie;
uitdagingen en frustraties: waar ligt jouw persona ‘s nachts van wakker;

Wat zijn de wakkerliggers van jouw persona?

informatie: via welke kanalen zoekt jouw persona naar informatie, welk format heeft

de voorkeur (tekst, video, audio), tijdstip (tijdens kantooruren of juist daarbuiten),
apparaatvoorkeur, welke socialmediakanalen worden gebruikt, frequentiebehoefte
nieuwsbrief, tone of voice en artikellengte;
koopproces: welke invloed heeft jouw persona bij een aankoop, wie zijn de

beïnvloeders (intern en extern), tekenbevoegdheid, betrokkenheid (direct vanaf
begin of pas later), welke criteria vindt jouw persona belangrijk, welke zoekwoorden
worden gebruikt en contactvoorkeuren (online, telefonisch of persoonlijk).
Bovenstaande lijst kun je zeker nog aanvullen met kenmerken die jij typerend vindt voor
jouw ideale klant. Dan natuurlijk nog de finishing touch: geef jouw persona een naam en
gezicht, zodat het een ‘echt’ persoon wordt tegen wie je ‘praat’ via jouw content.

To do: maak persona's voor de drie belangrijkste personen uit de
DMU.

Gebruik de tool van Hubspot om jouw persona's te maken.

Stap 3: contentthema’s en de
buyerjourney
Welke thema's komen terug in de buyerjourney?

Natuurlijk, er zijn tientallen onderwerpen die je wilt delen met jouw doelgroep. Maar dat
wil jij. Om geschikte onderwerpen voor jouw lezers te selecteren, dien je je af te vragen
waar jouw persona’s behoefte aan hebben. Pas dan geef je antwoord op de vragen
waarmee ze worstelen, draag je oplossingen aan voor hun problemen en help je hen om
die aankoopbeslissing te maken.
Fasen in de buyerjourney

De buyerjourney is in te delen in drie fasen: awareness, consideration en decision. Om
op het juiste moment een passende boodschap te communiceren, bekijk je per fase
welke thema’s of vragen het beste passen.

De buyerjourney gevisualiseerd (via Hubspot).

Fase 1: Awareness / Bewustwording

In deze fase draait het om bewustwording van een probleem of vraagstuk. Laat zien dat je
weet welke problemen er spelen in hun sector en zorg dat de koper zich herkent in de
geschetste problematiek. Geef de oplossing een zekere urgentie. Wat zijn de
consequenties als het probleem niet wordt opgelost? Tips voor content:
socialmediaposts;
webpagina's;
blogartikelen;
oplossingen voor bepaalde pijnpunten;
video’s.
Fase 2: Consideration / Overweging

Jouw persona gaat vervolgens op zoek naar oplossingen en jij weet natuurlijk exact wat
nodig is om een probleem op te lossen. Tips voor content:
whitepapers;
rapporten;
e-books;
webinars;
nieuwsbrieven;
referenties.
Fase 3: Decision / Besluitvorming

De persona gaat op zoek naar de juiste hulp. Verschillende oplossingen en leveranciers
worden met elkaar vergeleken. Onderscheid je van de rest en toon aan dat jij een
betrouwbare partner bent. Tips voor content:
persoonlijke afspraken;
events;
demo's;
productinformatie.

Kies één thema dat je vervolgens per fase gaat uitwerken. Een mooie start is
bijvoorbeeld door met topicclusters of cornerstone-content te werken: je definieert een
hoofdonderwerp en koppelt daaraan verschillende subonderwerpen. Je schrijft een
uitgebreid blogartikel (een pillarblog van een paar duizend woorden), waarin al die
subonderwerpen kort terugkomen. Vervolgens bespreek je die subonderwerpen
uitgebreider in kortere artikelen waarnaar je verwijst vanuit jouw pillarblog.

Hoe een topiccluster eruit ziet.
Voorbeelden:

1. Hoofdonderwerp: e-commerce.
2. Subonderwerpen: conversie, klantbeleving, laadtijd, achterliggende IT-architectuur,
betalingssystemen, productmanagement, lever- en retourmogelijkheden, etc.
1. Hoofdonderwerp: digitale transformatie.
2. Subonderwerpen: technologie, gebruikersadoptie, cultuur, informatiestromen,
digitale beveiliging, organisatiestructuur, data, toekomstvisie, etc.
Inspiratie voor onderwerpen nodig? Bekijk dan eens wat de concurrent doet. Ontdek je
content die veelbeschreven is en dus onmisbaar blijkt in de buyerjourney? Zorg er dan
voor dat jij dat specifieke onderwerp ook bespreekt, maar wel op jouw manier. Voor
bijzondere invalshoeken kun je ook bedrijven buiten jouw sector ter inspiratie
gebruiken: banken schrijven bijvoorbeeld over trends en ontwikkelingen in bepaalde
sectoren.

To do: kies één contentthema dat je de komende maanden per
fase gaat uitwerken.

Stap 4: SEO en zoekwoorden
Simpel en snel starten met SEO.

Nu je weet voor wie je schrijft en wat je moet schrijven, is het ook van belang hoe jij jouw
teksten insteekt. Want je wilt natuurlijk wel dat jouw content bij de juiste persoon
terechtkomt. Daarom is het slim om jouw teksten te optimaliseren voor de online
zoekmachines. Met andere woorden: welke vragen stellen potentiële klanten aan een
zoekmachine, zoals Google, waarop jij het perfecte antwoord hebt?
Een hele simpele en praktische tool voor zoekwoordsuggesties, is Google zelf:
1. Private browser. Open een private browser (anders krijg je gepersonaliseerde

resultaten op basis van eerdere zoekopdrachten) en typ in waarom CRM. Die
zoekopdracht wordt door Google automatisch aangevuld met suggesties als: waarom
CRM-systeem, waarom CRM-strategie, waarom geen CRM-systeem en waarom
gebruiken bedrijven CRM-systeem. Dit zijn allemaal eerder gebruikte zoekopdrachten.
Waarschijnlijk door jouw doelgroep!
2. Gerelateerde zoekopdrachten. Als je op de pagina met zoekresultaten helemaal naar

beneden scrolt, vind je zoekopdrachten gerelateerd aan ‘waarom CRM’. Met suggesties
als: CRM-systeem betekenis en wat is CRM.
3. Meest relevante zoekresultaten. Google toont de meest relevante resultaten voor

jouw zoekopdracht. Bekijk eens welke webpagina’s hoog scoren in de zoekresultaten: #
redenen waarom je een CRM-systeem nodig hebt, waarom is een CRM-systeem
belangrijk en wat is CRM? Blijkbaar zijn dit de webpagina's met het beste antwoord op
mijn vraag ‘waarom CRM’.
Op deze manier krijg je in drie snelle stappen hele waardevolle inzichten in welke vragen
veel worden gesteld door potentiële klanten. Je kunt dan direct nagaan of je hier al een
antwoord op hebt via jouw website. Heb je dat wel? Zorg dan dat je de zoekwoorden laat
terugkomen in de titel, subtitels en tekst. Heb je nog geen content voor die
zoekopdrachten, dan weet je waarmee je kunt beginnen.

Voorbeelden van gerelateerde zoekopdrachten in Google.
SEO en techniek

Maar SEO is veel meer dan alleen de juiste zoekwoorden gebruiken. Ook de laadtijd en
structuur van jouw website en de toegankelijkheid ervan voor mobiele apparaten
spelen een rol. Dus hoe jouw website technisch in elkaar zit, heeft ook grote invloed op
SEO. Je leest hier meer over in de SEO-startersgids van Google.
Het belangrijkste is dat je een beter en duidelijker antwoord geeft dan de resultaten op
de beste posities. Dan maak je een goede kans om hoog te scoren in Google.
Makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is het proberen waard, toch?
SEO-tools

Google’s Keyword Planner is een van de bekendste tools om zoekwoorden te
ontdekken en te analyseren. Maar er zijn nog veel meer handige (en gratis) SEO-tools:
Ubersuggest: inspiratie voor zoekwoorden;
Keyword Tool: zoekwoordsuggesties;
Google Trends: populariteit van een zoekwoord of -zin;
Ahrefs Keyword Generator: voor spin-offs van jouw zoekwoord;
Answer the Public: wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom: welke vragen worden
gesteld met jouw zoekwoord als uitgangspunt?

To do: maak een lijst met relevante zoekwoorden voor jouw
contentthema.

Stap 5: content (laten) maken
Wat heb je nog op de plank liggen aan content?

Content komt voor in alle vormen en maten, denk aan een webinar, video, webtekst,
blogartikel, whitepaper, e-book, podcast, nieuwsbrief, socialmediabericht, referentiecase,
persbericht, infographic, enzovoort. Maar even een berichtje plaatsen op LinkedIn kost
minder tijd en moeite dan het schrijven van een referentiecase. Toch hoeft geen enkel ITbedrijf vanaf nul te beginnen.
Content per thema

Laten we ervan uitgaan dat je al een website en LinkedInaccount hebt. In stap 3 heb je
een contentthema gekozen waarmee je de komende drie maanden aan de slag wilt. Per
thema is het mooi als je een webtekst, enkele blogartikelen (42% van jouw klanten leest
blogs over oplossingen), een referentiecase en whitepaper hebt. Op die manier ben je
online vindbaar met jouw oplossing en met het aanbieden van een whitepaper bouw je
aan jouw thoughtleadership en mailinglijst.
Inventarisatie van content
Vervolgens bekijk je of je al teksten hebt over dat thema en de subonderwerpen. Zo ja,
mooi. Misschien wil je die teksten nog aanscherpen of updaten. Zo nee, ontdek voor
welke onderwerpen je nog content mist en probeer hiervoor bestaande eigen content te
gebruiken (denk ook aan hardcopy, video's, persberichten en podcasts). Misschien ligt er
nog iets op de plank dat je opnieuw kunt gebruiken? Zo kom je waarschijnlijk al een heel
eind. Uiteindelijk blijven er onderwerpen over, waarvoor je nieuwe content moet creëren.
Nog even wat vragen om jezelf op scherp te zetten:
Wie bedenkt de onderwerpen?
Waar haal ik mijn inspiratie vandaan?
Schrijf ik alle content zelf of huur ik daar iemand voor in?

To do: verzamel en creëer content voor jouw thema.

Stap 6: content plaatsen via
diverse kanalen
Welke kanalen gebruikt jouw ideale klant?

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, fora, jouw website, betaalde
advertenties… Er zijn zoveel kanalen om jouw content op te verspreiden. Maar wanneer
je van al deze kanalen gebruik wilt maken, heb je hier een dagtaak aan. Bovendien zijn
ze lang niet allemaal interessant voor jouw IT-bedrijf.
Owned, shared, paid en earned media

Kanalen kun je onderverdelen in vier typen:
1. Owned media. Dit zijn jouw eigen kanalen. Deze media heb je zelf in bezit en beheer,

denk aan jouw website, social media en nieuwsbrief. Jij hebt volledige controle over de
content die je plaatst.
2. Shared media. Dit heeft te maken met de interactie die jouw socialmediaberichten

oproepen, zoals het aantal likes en hoe vaak de posts worden gedeeld.

De vier mediakanalen.

3. Earned media. Dit gaat om de aandacht die je ‘verdient’, bijvoorbeeld in de vorm van

een gratis persbericht of review. Het nadeel is dat je in beperkte mate kunt sturen op de
inhoud van deze berichten.
4. Paid media. Je betaalt om jouw content te promoten. Dat kan online via advertenties

op Google en LinkedIn of via influencers, maar natuurlijk ook offline met advertenties in
de krant, op een billboard of op televisie. Deze vorm vraagt vaak om een hoge
investering.
Voor een IT-bedrijf is een eigen website onmisbaar. Bouw verder aan jouw mailinglijst,
verstuur mailings en gebruik LinkedIn als zakelijk netwerk, aangezien LinkedIn het
meest invloedrijke socialmediakanaal is in de b2b. Misschien kun je nog Twitter
gebruiken en YouTube als je video’s hebt. Ook is het belangrijk om voor jezelf de
afweging te maken of je wilt investeren in paid media. Met de inzet van deze media kun
je al een heel eind komen. Belangrijk is dat contentmarketing behapbaar blijft, ook in de
uitvoering.

To do: onderzoek welke kanalen het meest worden gebruikt door
jouw (potentiële) klanten.

Via welke kanalen breng jij je boodschap over?

Stap 7: realistische planning
Maak een contentplanning en BEGIN.

Wanneer je alle stappen en to do’s hebt doorlopen, kun je een planning gaan maken. Je
weet voor wie je content gaat maken, welk thema centraal staat, welke zoekwoorden
daarbij horen en via welke kanalen je jouw content gaat verspreiden. Maak hierin keuzes,
want waarschijnlijk ben je enorm enthousiast geworden en heb je een heleboel ideeën.
Dat is een goede start, maar als je al jouw creatieve ideeën wilt gaan uitvoeren, dan kan
dat nogal overweldigend zijn qua werkzaamheden. Het belangrijkste van dit
stappenplan voor jouw contentmarketing is dat je gewoon begint.
Wat je zeker wilt benoemen in je contentplanning:

1. gekozen thema;
2. subonderwerpen;
3. te creëren contenttype per onderwerp: blogartikel, video, socialmediabericht, ebook, referentiecase, etc.;
4. voor wie is de content bedoeld (je persona);
5. zoekwoord per onderwerp;
6. kanalen om content te delen;
7. verantwoordelijke persoon per onderwerp;
8. deadlines.
Je bent tijd kwijt aan het verzamelen van input, houden van interviews, plaatsen van
content of uitvoeren van redactiewerkzaamheden. Schrijf daarom op wat er per tekst
moet gebeuren in taken van ongeveer een uur (opzet maken, collega interviewen,
schrijven en content plaatsen). Vervolgens maak je voor komend kwartaal een planning
voor elke week waarin je die taken verwerkt. Zo is het werk te doen en kom je snel tot
resultaten.

To do: maak een contentplanning voor de komende drie maanden
(ingedeeld per week).

Stap 8: content meten met KPI's
Hoe succesvol is jouw contentstrategie?

De laatste stap! Het is tijd om jouw drie doelstellingen uit de eerste stap erbij te pakken.
Natuurlijk is marketing geen exacte wetenschap en kost het even tijd om aanwijsbare
resultaten te zien (los van het aantal likes, views en shares). Maar meten is weten.
Pas wanneer je jouw contentmarketingacties gaat meten, weet je of jouw inspanningen
succesvol zijn geweest. Het helpt echter ook om bijvoorbeeld draagvlak te creëren bij
het management of meer budget te krijgen. Hoogstwaarschijnlijk wil jouw
leidinggevende weten of er door de inzet van contentmarketing meer wordt verkocht,
kosten worden bespaard en of bestaande klanten tevreden zijn met de content.
Meten en bijsturen voor betere resultaten

Wanneer je elk kwartaal de KPI’s onderbouwt met cijfers, kun je jouw
contentmarketingstrategie aanscherpen, zodat je steeds betere resultaten krijgt.
Misschien ben je met een bepaalde blogserie gestart en slaat dat helemaal niet aan bij
jouw doelgroep. Niet getreurd, want door te meten weet je dat en kun je bijsturen.
Wanneer je iets niet probeert, dan weet je ook niet hoe dat uitpakt.

Suggesties voor KPI's (via het Content Marketing Institute).

Content meten: voorbeeld 1

Stel je hebt het volgende doel: na deze drie maanden hebben we 20% meer
inschrijvingen voor onze nieuwsbrief.

Het is dan vanzelfsprekend dat je het aantal inschrijvingen aan het begin vergelijkt met
het resultaat na die drie maanden. Maar er zijn nog veel meer indicatoren die de
aanmeldingen op jouw e-maillijst beïnvloeden, zoals:
Via welke kanalen komen nieuwe aanmeldingen voor de nieuwsbrief binnen? Via
jouw website, social media, andere medewerkers, etc.?
Welk onderwerp heeft de interesse van jouw lezers? Hebben ze hierover eerst een
blogartikel, webtekst of LinkedInbericht gelezen en zich daarna ingeschreven?
Hoeveel ontvangers schrijven zich weer uit, wanneer doen ze dat en hoe vaak
hebben ze de nieuwsbrief ontvangen?
Content meten: voorbeeld 2

Stel je hebt het volgende doel: na deze drie maanden hebben we 10 warme leads die
helemaal klaar zijn voor onze sales.

Dat 'helemaal klaar zijn voor onze sales' maak je concreet door een checklist op te stellen
(samen met sales!) met eisen om te kunnen bepalen wanneer een lead gereed is om over
te dragen. De lead heeft bijvoorbeeld:
een specifieke whitepaper gedownload;
een webinar of fysiek event bijgewoond;
een vraag gesteld via de website, social media, chat of per telefoon;
referenties bekeken die aansluiten bij zijn of haar sector.
Na dit kwartaal kun je gaan afvinken welke lead waaraan voldoet. Misschien moet je zelf
nog wat uitzoeken, zoals het beschikbare budget, om de lead te kwalificeren als salesready. Het mooiste is natuurlijk dat je na een jaar een fijne, nieuwe klant hebt
binnengehaald en kunt zien hoe hij door jullie funnel is gegaan. Door te meten, maak je
de resultaten concreet.

To do: stel indicatoren op die helpen bij het meten van jouw KPI’s.

Conclusie
In 8 stappen naar een praktisch contentmarketingplan voor het komende kwartaal.

Ja, het kost wat zweet, denkwerk en digitale inkt. Van een strategie bouwen,
onderwerpen verzinnen, campagnes lanceren, content creëren en verspreiden en
online zichtbaar worden. Het belangrijkste is in ieder geval dat je begint.
Elk socialmediabericht of blogartikel, iedere webtekst of whitepaper die niet wordt
geschreven, is een gemiste kans. Het begin is nooit perfect, maar de onderwerpen en
content hoeven ook niet meteen perfect te zijn. Gaandeweg weet je namelijk steeds
beter welke content aanslaat bij jouw ideale klant (inderdaad, door te meten). Maar
daarvoor heb je dus wel eerst content nodig.

To do: aan de slag. Veel succes en plezier!

Over ICT-copywriter
Ben jij ook een razenddrukke IT-marketeer die weet dat
contentmarketing een belangrijke tool is om jouw
marketingdoelstellingen te behalen? Ik ben een van de
weinige tekstschrijvers die specifiek schrijft voor de ITsector en weet precies wat je nodig hebt, omdat ik zelf in
jouw schoenen heb gestaan. Ik help jou om meer
websitebezoekers te krijgen, kwalitatieve leads te
genereren en thoughtleadership te creëren.
Geen tijd voor schrijfwerk? Laat dat dan met een gerust
hart aan mij over. Je krijgt eenmalig niet 10%, maar 15%
korting op mijn blogstrippenkaart (zes blogartikelen van
+/- 500 woorden). Vermeld dan even dit e-book wanneer
je me mailt of belt. Tot snel!

jaimie@ict-copywriter.nl
www.ict-copywriter.nl
06-23812405

