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We gaan niet online. We leven online.
 



110x per dag
Mobiel 
Onmiddellijk
Machine-learning



In iedere online
marketingcursus...

De 'customer journey' begrijpen
Inspelen op de Touchpoints

1.
2.



DEFINITIE VAN TOUCHPOINTS

momenten of kanalen die een consument en een
onderneming met elkaar in contact brengen. Iedere keer

dat een consument in aanraking komt met een
touchpoint, zal zijn of haar perceptie van de
onderneming en haar producten veranderen.

 



The Messy Middle
Hoe we écht beslissen is niet lineair





Behavioural
Economics
Inspelen op dit proces

Aanwezig zijn
Schaarsheid-bias
Sociale norm
Categorie heuristieken
Autoriteits-bias
De kracht van gratis
De kracht van het nu
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7.



Stap 1: Exposure is key
Zorg dat je zichtbaar en aanwezig bent als merk

Zodra een consument getriggered is (micro-moment), moet je al gekend zijn in
diens gedachten.
Werk aan een consistent verhaal en merk, dat past en aansluiting vindt bij je
doelgroep. 





Tomorrowland
De kracht van video

Livestreams en aftermovies via alle kanalen. 
Spelen erg in op het "community" gevoel en brengen
vaker het publiek in beeld dan het podium.

Zetten ook tijdens de coronacrisis in op video en
volledig virtuele evenementen.



Coachella

Gebruik van influencers en partners om
voornamelijk op social media een heel
groot bereik te krijgen.

De kracht van social



Stap 2: Exploratie
kort houden,
overtuigen in
Evaluatie
Geef alternatieven geen kans

Zolang je consumenten zich in de Messy Middle bevinden, werkt ook
exposure van andere evenementen of alternatieven op hen in. 
Help hen dus hun beslissing sneller te maken.





Heuristics - mental shortcuts



The Power of Now



Social Proof



Scarcity bias



Authority bias



Power of Free



Stap 3: een
eenvoudige en
betrouwbare
beslissing
Onderbreek het verkoopmoment niet

Vraag alleen het hoogstnoodzakelijke, andere
zaken komen achteraf.
Bv. allergie-info bij boeking voor etentje

Check-out met eenvoudige en betrouwbare
betaalmiddelen, die passen bij je doelgroep
Bv. iDeal werkt niet voor Belgische klanten

Denk aan remarketing bij uitval
Bv. E-mail, persoonlijke ads in banners of op
social media



Community Management
Digitaal is tweerichtingsverkeer
Social listening en antwoord bieden

Loyaliteit
Een bestaand lid/bezoeker/klant heractiveren is 5 tot
25 keer goedkoper dan een nieuwe klant aantrekken

Meten is weten
Feedback verzamelen en verwerken
Analytics om touchpoints te evalueren en
optimaliseren

Daar stopt het niet



Be the best



Take-aways
Checklist voor jouw vereniging of
event

Exposure
Word gezien en herkend bij je doelgroep met
een consisente boodschap en branding
Een customer journey begint hierdoor lang
voor je event en loopt door na je event

Exploration

Wees duidelijk en overtuigend met je argumenten
Onthoud dat niet alle beslissingen rationeel zijn en
speel handig in op 'heuristics' en 'biases'

Evaluation
Neem twijfels weg 
Herinner met remarketing
Hou deze fase kort en je consument dichtbij

Purchase
Maak het aankoopproces eenvoudig en
betrouwbaar
Iedere consument is een ambassadeur
Terugkerende consumenten zijn 5 tot 25 keer
goedkoper dan nieuwe consumenten



Dankje!
Klaar om jullie vragen te
beantwoorden

Email
karlien@far-out.be

Linkedin
Linkedin.com/in/karliendehaes


