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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Van AIDA tot VOCATIO

M Bekende communicatiemodellen:
    F elke marketeer zal bekend zijn met bekende
        verkoop- en communicatiemodellen zoals AIDA en
        DAGMAR.  Deze modellen zijn en blijven 
        waardevol, met name vanwege de structuren die
        daarmee aan verkoopgesprekken en aan andere
        communicaties kunnen worden gebracht.

        Vooral vergelijkbare modellen zoals VOITA en
        VOCATIO zijn zeer goed bruikbaar voor verkoop-
        gesprekken, en zorgen ervoor dat de verkoper
        belangrijke stappen niet overslaat, bijv. de 
        verkenning van (de behoeften van) de klant!
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Van AIDA tot VOCATIO

M Bekende communicatiemodellen:
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Andere manier van marketing-denken

M Verkoop- of productgericht:
    F de getoonde modellen hebben in elk geval één
        overeenkomst: hoe de verkopende partij de
        potentiële klant kan overtuigen tot aankoop over
        te gaan.
        Het zijn feitelijk verkoop- of productgerichte
        modellen, die voorbij gaan aan de fasen die bij de
        potentiële klant vooraf gaan aan een aankoop.

        In de pre-digitale verkoopomgeving kon nog
        worden volstaan met deze modellen; inmiddels is
        dit door alle digitalisatie veel lastiger geworden.  
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Andere manier van marketing-denken

M Te veel focus op conversie:
    F de bij Google werkzame ‘digital marketing
        evangelist’ Avinash Kaushik is van mening dat te
        veel organisaties zich hoofdzakelijk richten op de
        actie- of afsluitfase van hun verkoopprocessen.

        Dit is vreemd, daar de customer journey veel
        méér omvat dan alleen het feitelijke aankoop-
        moment.  Vanuit online marketingperspectief
        bekeken, eindigt 4% van website bezoeken in een
        harde conversie (bv. een transactie).  96% levert
        dus geen harde conversie, hoewel vele webshops
        toch volledig op die 4% zijn gericht.
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Andere manier van marketing-denken

M Het see-think-do-care model:
    F deze constatering leidde bij Kaushik tot de
        ontwikkeling van een 
        nieuw business 
        framework, gericht op
        4 onderscheidenlijke fasen:
        het see-think-do-care model:
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Andere manier van marketing-denken

M Uitgangspunt: de klant en de customer journey:
    F dit marketingmodel gaat, anders dan bij andere
        modellen, uit van de verschillende fasen die door
        een potentiële klant worden doorlopen tijdens
        zijn/haar customer journey.

        Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat
        er meerdere touchpoints bestaan in de verschil-
        lende fasen waarin iemand zich kan bevinden:
        customer journeys zullen dus sterk verschillen!
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Andere manier van marketing-denken

M Uitgangspunt: de klant en de customer journey:
    F vaak volgens de volgende fasen: oriëntatie /
        vooronderzoek / vergelijking / selectie en
        aankoop / aflevering / ge-/verbruik / nazorg. 
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Andere manier van marketing-denken

M Aandachtspunten, per fase :
    F het werken met dit marketingmodel ‘dwingt’ de
        aanbieder / verkoper goed na te denken over de
        volgende onderwerpen:
        G de doelgroep en wat deze doelgroep moet
            denken tijdens en na de betreffende fase (see,
            think, do, care);
        G doel van het eigen bedrijf in die fase;
        G de te communiceren boodschap in die fase;
        G de door de klant gebruikte kanalen en de inzet
            van bijbehorende communicatie-instrumenten;
        G KSF’s en KPI’s per fase.
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Customer journey in 4 fasen

M De see-fase:
    F in deze fase heeft de potentiële klant nog geen
        koopintentie.  Deze fase zal vooral gericht zijn op
        het creëren van bekendheid van het merk,
        alsmede voor top of mind awareness. 

        Het product of de dienst wordt hier onder een
        breed publiek gecommuniceerd. 

        Hiertoe worden o.a. blogs geschreven en
        activiteiten in de juiste kanalen ondernomen,
        mogelijk aan de hand van persona.
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Customer journey in 4 fasen

M De see-fase, goed bruikbare kanalen:
    F in deze fase kunnen tal van analoge en digitale
        kanalen worden ingezet, waaronder:
        G reclamemateriaal, zoals reclamefolders
        G radio / tv
        G direct mail, mogelijk gepersonaliseerd
        G social advertising, vergelijkbare groepen
        G social advertising, op basis van interesses
        G internet door SEO, oriënterende bezoekers
        G display advertising
        G online / offline branding campagnes.
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Customer journey in 4 fasen

M De see-fase, passende meetindicatoren, KPI’s:
    F in deze fase spelen transacties en aankopen nog
        geen rol, maar kunnen effecten van activiteiten
        worden bepaald aan de hand van o.a.:
        G advertentievertoningen
        G click through rate webvertising
        G bounce rates op website; doorgebrachte tijd op
            website
        G aantal lezers van blogs
        G mate van naamsbekendheid, brand awareness
            (via marktonderzoek, wel kostbaar).
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Customer journey in 4 fasen

M De think-fase:
    F in de think-fase is de consument wat verder in het
        koopproces, bevindt zich in de overwegingsfase. 
        De consument weet nu meer wat hij/zij wil, zoekt
        informatie of inspiratie, verdiept zich in de pro-
        ducten / diensten die o.a. door de aanbieder /
        verkoper worden aangeboden, en vergelijkt.

        In deze fase is het dus van belang dat de aan-
        bieder duidelijke en complete informatie
        verschaft.  En ook gegevens analyseert, zoals
        clickthrough rate, aantal bezoekers op landings-
        pagina’s en de interactie die daar ontstaat.
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Customer journey in 4 fasen

M De think-fase, goed bruikbare kanalen:
    F ook in deze fase kunnen tal van analoge en
        digitale kanalen worden ingezet, waaronder:
        G productbeschrijvingen, papieren documentatie
        G radio / tv
        G direct mail, mogelijk gepersonaliseerd
        G social advertising, vergelijkbare groepen
        G social advertising, op basis van interesses
        G email-marketing, mogelijk gepersonaliseerd
        G internet door SEO, oriënterende bezoekers
        G display advertising
        G Google Adwords
        G retargeting (ad’s via websites van derden).
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Customer journey in 4 fasen

M De think-fase, passende meetindicatoren, KPI’s:
    F ook in deze fase spelen conversies nog geen rol,
        maar kunnen effecten van activiteiten worden
        bepaald aan de hand van o.a.:
        G whitepaper downloads
        G click through rate webvertising
        G doorgebrachte tijd op website; aantal bekeken
            pagina’s
        G aantal (unieke) bezoekers van bepaalde
            pagina’s van een website
        G mate van interactie op webshop of zelfs in
            fysieke winkel
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Customer journey in 4 fasen

M De do-fase:
    F in de do-fase is de consument ervan overtuigd dat
        de komende aankoop zijn/haar behoefte zal
        kunnen vervullen, en opweegt tegen de evt.
        perceived risks.  De consument weet wat hij/zij
        wil gaan kopen en is ervan overtuigd dat de
        aanbieder / verkoper (of diens concurrent!) het
        juiste adres voor deze aankoop is.
        
        In deze fase is het zaak om het aantal conversies
        te blijven volgen en te focussen op o.a. de ROI
        (investment) en ROAS (advertising spend).
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Customer journey in 4 fasen

M De do-fase, goed bruikbare kanalen:
    F ook in deze fase kunnen tal van analoge en
        digitale kanalen worden ingezet, waaronder:
        G email-marketing
        G social advertising, retargeting aan de hand van
            eerdere touchpoints
        G social advertising, gericht op koopintentie
        G SEO, content gericht op de bezoeker die op het
            punt staat een aankoop te doen
        G Google AdWords, gericht op koopintentie
        G display advertising: retargeting aan de hand
            van eerdere  touchpoints
        G Youtube video-advertising.
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Customer journey in 4 fasen

M De do-fase, passende meetindicatoren, KPI’s:
    F de do-fase richt zich dus op de conversie, zoals
        transacties of reserveringen.  
        Meetindicatoren kunnen o.a. zijn:
        G verandering in omzet, winst 
        G E-commerce conversieratio
        G ROAS (return on advertising spend)
        G aantal winkelwagenverlaters.
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Customer journey in 4 fasen

M De care-fase:
    F conversie heeft plaats gevonden, en nu is het tijd
        voor relatie-behoud en -uitbouw. Uiteraard is het
        van belang dat de klant tevreden is en blijft. 

        Er zijn nu nog meer conversies te behalen door
        tevreden klanten, denk hierbij aan mond-tot-
        mondreclame van de nieuwe en huidige klanten.
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Customer journey in 4 fasen

M De care-fase, goed bruikbare kanalen:
    F ook in deze fase kunnen tal van analoge en
        digitale kanalen worden ingezet, waaronder:
        G email-marketing
        G nieuwsbrief, papier of digitaal
        G sturing naar reviews (Feedbackcompany,
            Google My Business etc.)
        G tell a friend programma
        G social media, organisch, gericht op
            betrokkenheid
        G Youtube video, organisch, gericht op 
            betrokkenheid.
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Customer journey in 4 fasen

M De care-fase, passende meetindicatoren, KPI’s:
    F de care-fase betreft dus de fase na de aankoop. 
        Hierbij zal vooral aandacht uitgaan naar relatie-
        behoud en -uitbouw, het creëren van positieve
        retentie en het vergroten van CLV (Customer
        Lifetime Value).  Meetindicatoren hierbij kunnen
        o.a. zijn:
        G bereidheid tot aanbevelen, NPS
        G aantal aanbevelingen en reviews
        G herhaalaankoop-ratio
        G customer lifetime value
        G social media performance
        G aftersales performance.
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HET SEE-THINK-DO-CARE MODEL

Customer journey in 4 fasen

M Hulpmiddel voor uitvoering van see-think-do-care:


