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E-mailmarketing

M Het online DM-middel e-mailmarketing:
    Overduidelijk bekend is het marketingmiddel e-
    mailmarketing. In B-to-B is e-mailmarketing hét
    digitale middel dat direct voor meer conversie kan
    zorgen.
  
    De populariteit hiervan komt vooral door:
    G de meetbaarheid;
    G het persoonlijke karakter;
    G de lage kosten en
    G het hoge bereik.

>>
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E-mailmarketing

M Het online DM-middel e-mailmarketing:
    inmiddels is ook duidelijk dat e-mail onder jongere
    gebruikers minder populair wordt; zij gebruiken
    steeds meer instant messengers (bijv. WhatsApp). 
    Ook wordt het gebruik van e-mailmarketing
    bemoeilijkt door de strengere privacywetgeving.

    Permissie (toestemming, bijv. d.m.v. opt-in)) en
    permissiemarketing spelen hierin een grote rol.
    Voor prospects moet duidelijk zijn wat zij in hun
    inbox kunnen verwachten.

>>

5

ONLINE MARKETING / 09

E-mailmarketing

M Het online DM-middel e-mailmarketing:
    door toedoen van de wetgeving, w.o. de Telecom-
    wet en de AVG/GDPR, is het zomaar verzenden van
    e-mails in bulk niet meer mogelijk. 
    Dit geldt ook voor het opkopen van e-mailgegevens
    of databases met profielen.
 
    En ook is verzending van spam en
    het toezenden van phishing-mails
    (om bancaire gegevens e.d te
    ontfutselen) verboden, hoewel 
    beide e-mailvarianten dagelijks 
    voorkomen. >>

spam: special processed 
American meat ‘onduidelijke
of ongewenste’ inhoud(?)
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E-mailmarketing

M Het online DM-middel e-mailmarketing:
    F permissiemarketing:
        Bij deze vorm van marketing, gericht op het
        verkrijgen van toestemming om in de toekomst
        reclameuitingen te mogen versturen, wordt
        onderscheid gemaakt tussen:

        G opt-in: de klant geeft bewust en expliciet
            toestemming voor een e-mailing;
        G opt-out: de klant ontvangt ongevraagde e-mail
            en kan zich vervolgens uitschrijven.  
            Dit is misleidend en daarom niet toegestaan! 



CTR(%)= x 100
aantal click-through's op ad

aantal confrontaties met ad

7

ONLINE MARKETING / 09

E-mailmarketing

M Redenen voor inzet van e-mailmarketing:
    G e-mail kan bewaard worden, later terug te lezen;
    G ontvanger kan zélf bepalen waar, wanneer en via
        welk device hij/zij e-mail bekijkt;
    G e-mail kan via webmail in de cloud worden
        opgeslagen (i.p.v. op eigen servers e.d.);
    G mailberichten kunnen worden gecustomized;
    G nog steeds groot massamedium met lage kosten;
    G massamedium met segmentatiemogelijkheden;
    G virale mogelijkheden door ‘forwarding’-gedrag;
    G juridisch erkend middel voor overeenkomsten.    
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E-mailmarketing

M E-mailmarketing in de online marketingmix:
    G belangrijke meetpunten: conversie (± 39%), CTR
        (± 30%), directe omzetverhoging (± 13%);
    G B-to-B e-mails worden structureel beter geopend
        dan consumenten e-mails;
    G gemiddeld e-mail budget ca. € 10.000-€ 25.000,
        en nog steeds stijgend;
    G ca. 56% van e-mail wordt via mobiel geopend;
    G click-through rate (CTR) is afhankelijk van
        content, niet van verzendmoment: 
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E-mailmarketing

M E-mailmarketing in de online marketingmix:
    G >30% van consumenten opent een e-mail binnen
        48 uur na ontvangst; dit ligt hoger bij
        gepersonaliseerde e-mails;
    G zo’n 80% van e-mails is geoptimaliseerd voor
        tablets of smartphones;
    G in Nederland wordt >55% van unieke  
        e-mailopeningen op een mobiel device gedaan;

>>
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E-mailmarketing

M E-mailmarketing in de online marketingmix:
    G in Nederland kunnen e-mails aan consumenten
        het beste worden verstuurd op dinsdagen,
        woensdagen en vaker ook op zodagen;
    G bij mobiele gebruikers is naast het volgen van
        nieuws en het netwerken op social media, het
        lezen van e-mails de #3 activiteit;
    G persoonlijke e-mail scoort beter in CTR
        (cklicthrough rate);
    G de belangrijkste redenen om e-mail te openen:
        het onderwerpregel en een bekende afzender. 

praktische tips e-mailmarketing: https://youtu.be/UkMltegToPE 

12

ONLINE MARKETING / 09

E-mailmarketing

M E-mailmarketing in de online marketingmix:
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M E-mailmarketing-doelstellingen:
    e-mail kan ingezet worden voor targeting, buzzing,
    servicing van de doelgroep, en meer.
    F Enkele belangrijke doelstellingen zijn o.a.:
        G periodiek relevant informeren i.p.v. ouderwetse,
            routinematige nieuwsbrieven;
        G directe verkoop, vooral van herhalingsaankopen
            d.m.v. aanbiedingen en kortingen;
        G buzzmails, gericht op CTR of openen van van 
            e-mailboodschappen, aanbiedingen e.d.;

>>
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E-mailmarketing

M E-mailmarketing-doelstellingen:
    F Enkele belangrijke doelstellingen, vervolg:
        G goodwill en awareness creëren met service- en
            retentiemails (”uw APK verloopt binnenkort”);
        G nieuwe klanten werven via viral e-mail-
            campagnes (”maak ook je vriendinnen blij en
            stuur dit door”);
        G targeting (’STP ’) d.m.v. slimme d-based
            marketing;
        G klantinventarisatie en profieluitbouw d.m.v. 
            e-mail met tevredenheidsenquêtes e.d.
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E-mailmarketing

M Kwantificering van e-mailmarketing-doelstellingen:
    uiteraard dienen deze doelstellingen geconcretiseerd
    te worden, bijv. als volgt:

    F na 3 maanden 30% meer traffic op de website
        genereren d.m.v. 2-wekelijkse buzzmails, gericht
        aan de doelgroep X;   
    F na 6 maanden een CTR van 20% bereiken met de
        e-mailcampagne gericht op deze doelgroep;
    F na een jaar 25% meer verkoop realiseren met het
        product Y voor deze doelgroep.
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E-mailmarketing

M Wetgeving en e-mailmarketing:
    F aandachtspunten m.b.t. AVG/GDPR:
        G elke commerciële mail moet een uitschrijflink
            bevatten (vaak onderaan de e-mail);
        G opt-in toestemming dient vrijwillig te worden
            gegeven, waartoe een actieve, bewuste
            handeling is vereist.  Mag geen onderdeel van de
            algemene voorwaarden zijn;
        G opt-in’s moeten worden geregistreerd; op elk
            moment moet kunnen worden aangetoond hoe
            en wanneer deze zijn geregistreerd;

>>
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E-mailmarketing

M Wetgeving en e-mailmarketing:
    F aandachtspunten m.b.t. AVG/GDPR (vervolg):
        G ontvanger moet worden geïnformeerd over
            welke gegevens worden verzameld, waarvoor,
            met welk doel, en hoe lang ze bewaard worden;
        G bij elk inschrijfformulier moet naar het
            privacystatement worden verwezen;
        G registratie <16 jaar?  Alleen met toestemming
            van ouders of voogd.

Consumentenbond tips voor veilig internetten: https://youtu.be/1U8KkW37ltE 
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E-mailmarketing

M Vormen van e-mailmarketing:
    om de schijn van spammail te voorkomen, bestaan er
    verschillende vormen van klantgerichte e-mail-
    marketing, zoals:
    F buzzmailing, met één specifieke boodschap binnen
        een zeker tijdsbestek, denk bv. aan een aanbieding
        (”deze X3-notepad deze week nog voor € 599,-!”);
    F retentiemail, rondom de vraag hoe de service
        wordt ervaren en om het gekochte product te
        beoordelen;
    F nieuwsbrief met periodieke updates en nieuws,
        toegespitst op relevantie voor de doelgroep;

>>
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E-mailmarketing

M Vormen van e-mailmarketing:

Verschillende
nieuwsbrieven
(www.webgenerator.nl)
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E-mailmarketing

M Vormen van e-mailmarketing:
    verdere vormen van e-mailmarketing:
    F aquisitiemailings, met een of meer aanbiedingen
        uit het assortiment, toegespitst op de doelgroep;
    F virale mail (met tell-a-friend-links), waarin bijv.
        games of uitnodigingen voor korte online events,
        webinars e.d. zijn verwerkt;
    F e-mails met koppelingen naar vragenlijsten
        gericht op meer betrokkenheid bij de klant en
        uitbouw van klantprofielen.
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E-mailmarketing

M Vormen van e-mailmarketing, nader bekeken:
    F buzzmailing:
        hierbij wordt één boodschap op duidelijke wijze
        verstuurd naar respondenten.  Deze kan zowel
        tekstueel als visueel (graphics e.d) van aard zijn.
 
        Eigenschappen van een buzzmailing, zijn o.a.:
        G het buzzaanbod komt over als persoonlijk en
            exclusief;
        G hoge mate van relevantie, door selectie en
            effectieve segmentatie;
        G simpel, helder en scanbaar gepresenteerd
        G effectief en gericht op conversie, bijv.  m.b.t. 
            het verkopen van oude voorraad. >>
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E-mailmarketing

M Vormen van e-mailmarketing, nader bekeken:
    F retentiemail:
        uiteraard gericht op herhaalde attentie, bij de
        koopintentie, tijdens het aankopen, of na de
        aankoop.
 
        Retentiemailing kan o.a. gericht zijn op:
        G aanbod van bijproducten, net na de aankoop;
        G reminding, helpen bij de verdere keuze van een
            aan te kopen product;
        G lastminute-aanbod voor de bijna-klant;
        G (after) sales service, bijv. voor een gratis
            controle of eerste onderhoud.

>>
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E-mailmarketing

M Vormen van e-mailmarketing, nader bekeken:
    F nieuwsbrief:
        de oudste vorm van e-mailmarketing, nog te vaak
        routinematig, zonder concreet doel verstuurd,
        waardoor:
        G bij de ontvanger nieuwsbriefmoeheid ontstaat;
        G te weinig relevantie voor de ontvanger, die zélf
            moet uitzoeken wat van belang is;
        G content zendergericht is, niet ontvangergericht;
        G mogelijkheid bestaat dat de ontvanger het adres
            van de zender blokkeert, waardoor de
            organisatie of merkwaarde niet meer top-of-
            mind is.

>>



25

ONLINE MARKETING / 09

E-mailmarketing

M Vormen van e-mailmarketing, nader bekeken:
    F nieuwsbrief:
        inmiddels hebben technieken als RSS

*)
, instant

        messenger, social media berichten en alerts de rol
        van de nieuwsbrief overgenomen. 
        Wanneer een nieuwsbrief tóch wordt ingezet, is
        het van belang dat:
        G deze een meerwaarde voor de ontvanger heeft;
        G de term nieuwsbrief (newsletter) het beste kan
            worden vermeden; beter: ‘speciale tips’, 
            ‘speciaal aanbod voor jou ’ of i.d.

*) RSS (Really Simple Syndication, of Rich Site Summary), een type
    webfeed waarmee gebruikers en applicaties regelmatig beknopte
    updates kunnen ontvangen van een website of blog naar keuze.
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E-mailmarketing

M Vormen van e-mailmarketing, nader bekeken:
    F acquisitiemailing:
        eigenlijk de oude reclamefolder in digitale vorm,
        gericht aan zakelijke afnemers of aan
        consumenten.  Voorbeelden: Groupon met dag-
        aanbiedingen, mailings van uitgevers met actueel
        boekenaanbod, enz. 

        Waar buzzmailing één tijdelijke aanbieding
        communiceert, biedt acquisitiemailing dus een
        breder aanbod.
        Belangrijk is hiermee niet te vaak te lange 
        e-mails met teveel aanbiedingen te versturen.

>>
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E-mailmarketing

M Vormen van e-mailmarketing, nader bekeken:
    F acquisitiemailing:

>>
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E-mailmarketing

M Vormen van e-mailmarketing, nader bekeken:
    F virale mail:
        een vorm van e-mailmarketing waarbij de
        ontvanger wordt uitgenodigd deel te nemen aan
        een online game, event, webinar, aanbiedingen te
        bekijken, enz.  De e-mail / content is zodanig
        aantrekkelijk of opvallend opgesteld dat deze ook
        al gauw naar anderen wordt doorgestuurd (bijv.
        d.m.v. een tell-a-friend link).
        De bedoeling hiervan is duidelijk:
        G het vergroten van de e-maildatabase;
        G het creëren van branding en het verbeteren van
            een imago.

>>
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E-mailmarketing

M Vormen van e-mailmarketing, nader bekeken:
    F virale mail:

>>

30

ONLINE MARKETING / 09

E-mailmarketing

M Opdracht 9.1:
    F (in groepjes van 2-3) bekijk de website van Eras
        damesmode: https://www.erasdesign.nl/

        Stel dat deze winkel e-mailmarketing wil gaan inzetten
        om de klantenbinding en naamsbekendheid te verhogen.
        Zij geven jullie de opdracht daar over na te denken en de
        volgende vragen voor hen te beantwoorden:

        O welke 3 realistische doelen kunnen we aan een e-mail
            marketing actie hangen? 
        O welke vormen van e-mailmarketing kunnen we het
            beste inzetten en waarom?
        O hoe kunnen we bij opzetten van e-mailmarketing
            rekening houden met verscherpte wetgeving? 
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E-mailmarketing

M Meting van het resultaat van e-mailmarketing:
    F belangrijke e-mail meetpunten:
        G Open Rate (OR): % e-mails dat daadwerkelijk
            door ontvangers is geopend (waarbij openen
            niet per se ook lezen betekent);
        G ClickThrough Rate (CTR, ook wel: Click Rate),:
            % ontvangers dat in de e-mail doorklikt (naar
            een landingspagina met verdere content);
        G Bounce Rate (BR): % e-mails dat afketst, niet
            aankomt, bijv. door irrelevantie of e-mailfilters
            (e-mail wordt bv. geïdentificeerd als spam of
            junkmail).
            Delivery = aantal verzonden e-mails minus BR;

>>  
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E-mailmarketing

M Meting van het resultaat van e-mailmarketing:
    F belangrijke e-mail meetpunten (vervolg):
        G Bounce Rate wordt ook wel uitgedrukt in: 
            O Soft Bounce Rate (SBR): % van verzonden 
                e-mails dat tijdelijk niet aankomt, bv. doordat
                de mailbox vol is, of omdat de mailserver
                onbereikbaar is;
            O Hard Bounce Rate (HBR): % van verzonden 
                e-mails dat permanent niet wordt ageleverd,
                bv. wanneer e-mailadres niet bestaat of
                verkeerd is gespeld;

>>
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E-mailmarketing

M Meting van het resultaat van e-mailmarketing:
    F belangrijke e-mail meetpunten (vervolg):
        G Total E-mail Render Rate: % geaccepteerde
            e-mails dat een of meerdere keren door
            ontvangers wordt geopend;
        G Unique E-mail Render Rate: % geaccepteerde 
            e-mails dat door unieke ontvangers wordt
            geopend (meerdere openingen door dezelfde
            ontvanger worden per uniek e-mailadres slechts
            één keer geteld);
        G Average Recipient Render Rate: aantal keer dat
            een e-mail door ontvangers wordt geopend,
            gedeeld door het aantal unieke e-mail-
            weergaven.  
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E-mailmarketing

M 10 succesfactoren van e-mailmarketing:
    F relevante kwaliteitsinformatie: mail relevant of
        mail gewoon niet;
    F scanbare, snel te begrijpen en persoonlijke
        aanbiedingen en alerts;
    F mobiele compatabiliteit
    F aanduiding van onderwerp (subject) boven e-mail;
    F e-mail zoveel als mogelijk aan de hand van
        persoonlijke data, evt. met gebruik van een
        bestaande relatie als afzender;

>>
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E-mailmarketing

M 10 succesfactoren van e-mailmarketing (vervolg):
    F compacte en duidelijke formulering.  Veel content?
        Dan liever verspreiden over website en sociale
        media;
    F een zekere regelmaat in e-mailcontact, hetgeen
        vertrouwen schept;
    F e-mailverzending op juiste tijdstippen van de dag:
        maandagmiddag, dinsdagochtend en donderdagen
        zijn zakelijk het meest doeltreffend;
    F standaard ondertekening van e-mail (naam, adres,
        telefoon, site-adres);
    F nadere aanpassingen op basis van adquate analyse
        van respons (o.a. OR -% e-mails dat geopend is- en CTR).
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M 5R-model, gericht op e-mailmarketing: 
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M 5R model van (online) succes:
    F toegespitst op e-mailmarketing:
        G relevantie: e-mailmarketing is content-
            marketing, dus aanbod in e-mail dient zo
            relevant mogelijk gemaakt te worden; 
        G retentie: focus op relevante aanbiedingen,
            (after)service en reminders;
        G rich(ness): relevante informatie uitsturen met
            hoge waarde; ontvanger niet lastig vallen met
            periodieke, ‘verplichte’ en vaak nutteloze
            mailings; 
        G reactie & rendement: concrete (re)actiepunten
            in mailings opnemen, call-to-actions. 
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M Opdracht 9.2:
     F Uitgaande van één van de voorgestelde vormen van 
         e-mail in opdracht 9.1, t.b.v. Eras Design damesmode:
        
         O werk aan de hand van de 10 succesfactoren voor 
             e-mailmarketing een e-mail marketing actie uit voor
             Eras Design. Deelvragen/-opdrachten hierbij:

             Q schrijf de betreffende mail
             Q bepaal juiste onderwerp/subject van de mail
             Q maak mail persoonlijk
             Q met welke regelmaat wordt mail gestuurd?
             Q op welke dag en tijdstip wordt mail gestuurd?
             Q wat is ondertekening van mail?
             Q hoe ga je response analyseren/meten?


