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Microsites, landingspagina en short funneling

M Infobesity en de noodzaak van microsites:
    corporate sites bieden vaak enorm veel informatie,
    en hebben de neiging flink uit te dijen, waardoor
    information overload ontstaat.
    Het gevolg: het laden van sitepagina’s verloopt
    vaak te traag, de bezoeker vindt de relevante
    informatie niet snel genoeg, of erger nog, verdwaalt
    en haakt vroegtijdig af.

    Een mogelijke oplossing voor dit probleem, is het
    creëren van een microsite, een onafhankelijke site
    of webpagina, als aanvulling op de hoofdsite.
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Infobesity en de noodzaak van microsites:
    het werken met microsites brengt het opdelen van   
    de hoofdsite in kleinere sites met zich mee.

    Op deze wijze ontstaan verschillende afsplitsingen
    die, als PMC’s, elk een eigen focus en een eigen
    functie kunnen hebben voor verschillende
    doelgroepen.

    Microsites worden ook wel aangeduid als deelsites,
    minisites of subsites.

>>
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Infobesity en de noodzaak van microsites:

hoofdsite met
microsites
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Infobesity en de noodzaak van microsites:
    Deze kleinere, gefocuste sites   -of zelfs apps voor
    de mobiel-   bieden een snellere manier van
    converteren, en verkorten zo het zoekpad voor de
    bezoeker en daarmee ook de klantreis.

    Zo ontstaat een verkorting van de gebruikelijke
    sales funnel: short funneling.

>>
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Infobesity en de noodzaak van microsites:

sales funnel

short funnel
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Kenmerken, doelen en functies van microsites:
    microsites kunnen ingezet worden als landingssite
    van Search Engine Advertising campagnes of als
    een kleine site voor een specifieke doelgroep.  
    Ook kunnen ze worden ingezet als blog, een sociale
    mediamiddel t.b.v. de corporate communicatie.
  
    Microsites zijn uiteraard vooral bedoeld om
    bezoekers effectiever tot sales leads te bewegen.

>>
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Kenmerken, doelen en functies van microsites:
    F typische kenmerken van microsites:
        G veelal gekoppeld aan een campagne, bv. voor
            een actieproduct;
        G zorgen voor relevante spreiding van
            zoekresultaten in zoekmachines: met meerdere
            sites aanwezig in zoekmachine (mits de sites
              eigen IP-adressen hebben, anders worden ze
              allemaal toegerekend tot de hoofdsite);
        G kunnen taalvarianten van de hoofdsite zijn;
        G zijn concreet, met informatie over één product;
        G kunnen soms tijdelijk worden ingezet;
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Kenmerken, doelen en functies van microsites:
    F typische kenmerken van microsites:
        G kunnen als zoekmachine-geleiders worden
            ingezet om traffic te genereren naar een
            product;
        G kunnen voor hogere ranking in zoekmachines  
            zorgen door onderlinge koppelingen;
        G zijn vooral conversiegericht;
        G kunnen veel traffic wegleiden, waardoor de
            hoofdsite tijdens campagnes niet vastloopt;
        G microsites kunnen ieder apart gericht zijn op
            andere proposities of andere belevingen.
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Kenmerken, doelen en functies van microsites:
    afhankelijk van het doel, kennen microsites dus
    verschillende functies, waaronder:
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Kenmerken, doelen en functies van microsites:
    verschillende functies, vervolg:

    G viral campagne site; de microsite kan als losse
        site worden gepositioneerd, bijv. voor een virale
        campagne; >>
    G actielandingspagina t.b.v. een online campagne
        rondom een actie of een aanbieding; >>
    G focussite, ter verdere uitdieping van een product
        of dienst voor een speciale doelgroep; >>
    G taalversie, als taalvariant op de corporate site. >>
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Kenmerken, doelen en functies van microsites:
    F viral campagne site:
        virals worden vaak uitgevoerd via losse landings-
        pagina’s.  Echter, wanneer de viral het doel en
        onderdeel van een campagne vormt, dan is een
        eigen, volledige website noodzakelijk.

        Voordelen van een eigen (volledige) site:
        G toepassing van video’s, games e.d. heeft geen
            invloed op de operatie van de hoofdsite;
        G kan apart worden gepositioneerd en
            gecommuniceerd;

>>
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Kenmerken, doelen en functies van microsites:
    F viral campagne site:
        voordelen van een eigen (volledige) site (vervolg):
        G evt. negatieve uitwerking van de viral heeft
            niet direct invloed op de branding en het imago
            van de hoofdsite;
        G bij het meerdere keren laten draaien van de
            viral of variant, kan de site in vergelijkbare
            vorm blijven bestaan;

>>
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Kenmerken, doelen en functies van microsites:
    F viral campagne site:
        voordelen van een eigen (volledige) site (vervolg):
        G is vaak, technisch gezien, minder ingewikkeld
            dan de hoofdsite; ook laat de site zich
            gemakkelijker analyseren;
        G werken met aparte actiedatabase is mogelijk.

easy steps to go viral: https://youtu.be/8zZZnkCqnEw 
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Kenmerken, doelen en functies van microsites:
    F actielandingspagina:
        eisen voor landing(spagina’s):
        G de bezoeker moet landen op wat voor hem/
            haar het meest relevant is;
        G de vervolgpagina’s (bij microsites beperkt in
            aantal) dienen in overeenstemming te zijn met
            het landingsdoel (bv. het tonen van specifieke
            informatie waar naar gezocht wordt);
        G landingssite heeft een herkenbare functie
            binnen de campagne;
        G bij veel content, zullen meerdere landings-
            pagina’s nodig zijn. 

>>
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Kenmerken, doelen en functies van microsites:
    F actielandingspagina:
        tips voor betere landingspagina’s:
        G toon direct waar het om gaat, bijv. het product
            uit de actie of advertentie;
        G concreet blijven, niet teveel randinformatie;
        G houd keuzes beperkt; houd actieprincipe aan
            van: herkenning / overtuigen / call-to-action;
        G laat duidelijk het verband zien tussen landing
            en advertentie;
        G vezamel gegevens meteen in eerste pagina’s,
            bv. “laat uw e-mailadres achter voor komende
            aanbiedingen”;

>> 
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Kenmerken, doelen en functies van microsites:
    F actielandingspagina:
        tips voor betere landingspagina’s, vervolg:
        G creëer vertrouwen door het tonen van logo’s of
            keurmerken van de organisatie;
        G gebruik bij verschillende advertenties
            verschillende landingspagina’s;

        En verder zoals ook voor andere uitingen geldt:
        G maak duidelijke proposities en beloften, zoals
            snelle levering, en maak deze ook waar;
        G toon foto’s, video’s, reviews en andere social
            proof ter versterking van het vertrouwen in de
            juiste beslissing.
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Kenmerken, doelen en functies van microsites:
    F focussite:
        de focus ligt hier op PMC’s of op combinaties van
        producten/diensten en online doelgroepen die
        door middel van campagnes zijn getarget.

        Dit soort microsites landen eenvoudig, en zijn
        concreet en bondig van aard.
 
         Voorbeelden: sociale media netwerken met losse
         Facebook-pagina’s als microsites (zoals events);
         companypages van LinkedIn; brandpages van Google.

>>
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Kenmerken, doelen en functies van microsites:
    F focussite:
        enkele vormen van focussites:
        G weblogs die als micronieuwssites bepaalde
            onderwerpen op de achtergrond uitdiepen;
        G microsites die als ondersteuning of bijlage
            dienen voor zekere producten;
        G losse kanalen / websites die bijv. slechts met
            één doelgroep communiceren;
        G als promotiesite voor bepaalde producten of
            diensten van een organisatie.   
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Kenmerken, doelen en functies van microsites:
    F taalversie:
        deze microsite staat meestal niet los van de
        hoofdsite en wordt vaak geplaatst achter een
        .com (bijv.  XYZ.com/english) of achter het
        bedrijfsdomein voor gemakkelijke vindbaarheid
        en indexering door zoekmachines.

        Een nadeel hiervan is dat vanuit zoekmachines
        niet zomaar direct op de betreffende taalpagina’s
        geland zal worden.

>>
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Kenmerken, doelen en functies van microsites:
    F taalversie:
        losse taalsites, echter, die als microsites worden
        ingezet kennen de volgende voordelen:
        G deze microsites kunnen apart bij zoekmachines
            worden aangemeld; evt.met eigen landextensie
            (.be, .nl, enz.) waardoor zij in de zoekmachines
            van die landen voorrang krijgen;
        G deze taalsites kunnen decentraal worden
            onderhouden en makkelijker worden ingezet
            bij lokale acties;
        G er kan logischer worden gecrosslinked naar
            volledige, andere taalsites.
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Microsites en SEO:
    F SEO, betreft het zodanig optimaliseren van een
        website (o.a. technisch en qua content) om te
        zorgen dat deze zo hoog mogelijk in de
        organische (onbetaalde) zoekresultaten van
        zoekmachines wordt getoond.

        Een hoofdsite met diverse microsites creëert een
        linknetwerk vol met crosslinks, bijv. vanuit de
        hoofdsite naar een downloadbrochure op een
        microsite en andersom.  Met dit crosslinking-
        netwerk kan zo een grotere SEO voor hoofdsite
        en microsites bereikt worden.   
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Microsites, landingspagina en short funneling

M Microsites en SEO:

betere SEO
mogelijk met
crosslink-netwerk
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Microsites, landingspagina en short funneling

M 5R-model, gericht op de microsite: 
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Microsites, landingspagina en short funneling

M 5R model van (online) succes:
    F toegespitst op de microsite:
        G relevantie: relevantie van de landing(spagina’s)
            is zeer hoog, hoewel dit tijdelijk kan zijn (bv. bij
            campagnes of veranderingen in de doelgroep; 
        G retentie: door concrete vorm en PMC’s ontstaat
            een hogere terugkeerratio qua bezoek;
        G rich(ness): door compactheid en focus is er veel
            relevante, concrete informatie, zodat de
            bezoeker snel tot zaken kan komen; 
        G reactie & rendement: conversiepaden en call-to-
            actions moeten duidelijk aanwezig zijn.  Ook
            moet scheiding corporate / sales duidelijk zijn.  


