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Hoe werkt Leadgate?

Leadgate Europe is een online marketingbureau met volledige focus op IT-bedrijven. Wij laten IT-bedrijven 

op het gebied van software, cloud, security, networking, storage en telecom groeien door een voorspelbaar 

marketing- en salesproces te creëren. Wij begeleiden IT-bedrijven in de overall online marketingstrategie en 

werken deze vervolgens uit in concrete acties.

Leadgate Europe werkt op basis van vijf specialismen mee in het bouwen en versterken van jouw merk en 

de merken die je voert. Deze vijf specialismen zijn: Marketingstrategie, Content Creatie, Online Advertising, 

Websiteoptimalisatie en Marketing Automation. Op al deze specialismen werken experts die naast hun 

expertise ook begrijpen wat IT is en hoe de channel werkt. Wij kennen de IT-sector door de focus op deze 

nichemarkt.

Doordat wij een Marketing-as-a-Service aanpak bieden, krijg je de beschikking over een virtueel 

marketingteam. Wij werken graag nauw samen met IT-bedrijven en zoeken naar de ‘braintap’ om onze 

activiteiten optimaal af te stemmen op jullie ideeën en wensen. Dit alles met het doel om naamsbekendheid, 

bezoekers, leads en uiteindelijk nieuwe klanten te verkrijgen en jouw business te laten groeien. Samen 

maken wij jouw marketing meetbaar beter!
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Wat krijg je van ons?

In onze aanpak stellen wij jouw organisatie en 

klanten centraal en passen onze activiteiten daarop 

aan. Of het nu de totaalaanpak of individuele 

campagnes betreft, wij belichten deze altijd vanuit 

onze 4 aandachtsgebieden, te weten:

1. Marketingstrategie- en planning
In de eerste sessies staan wij met je stil bij de

doelstellingen van jouw organisatie, doelgroepen,

klanttyperingen, evenementen en marketingplan.

Daarmee leren wij je beter kennen en aan de hand

hiervan werken wij Buyer Personas en hun 

Customer journeys uit. Daarvoor gebruiken wij de 

theorie van de Gouden Driehoek waarbij branche-

aanpak, thema’s en diensten/producten centraal 

staan. Vervolgens breiden wij de marketing kalender 

uit met de content kalender om de activiteiten in de 

tijd plannen.

2. Online Adverteren
Nu wij weten wat je wilt uitstralen en wat de 

onderwerpen zijn waarop je ‘gevonden’ wilt worden, 

is het tijd om de buitenwereld kennis te laten maken 

met je organisatie (branding) en de gebieden waar jij

je onderscheidt. Uiteraard worden de bekende 

online advertising platformen als Google (Adwords) 

en Bing niet vergeten, maar kun je ook denken aan 

strak getargete campagnes op LinkedIn of thema-

sites als ‘Zorg en ICT’ en Dutch IT channel. Deze 

omgevingen bieden je de kans om buiten jouw 

domein bekendheid te creëren en daarmee nieuwe 

bezoekers te verleiden om naar jouw website te 

komen.

3. Website Optimalisatie
De nieuwe trend is om ‘probleemoplossend’ te

schrijven en zodoende demand creation te 

realiseren. Hiervoor moet jouw website relevant 

en informatief zijn, zodat bezoekers zien dat je 

ter zake kundig bent, hun uitdagingen begrijpt 

en bij voorkeur referenties heeft in zijn/haar 

branche. Belangrijk daarbij is om jouw website 

op te bouwen vanuit de klant. Onze uitdaging is 

om ervoor te zorgen dat de bezoeker zich hierin 

herkend en contactgegevens zal achterlaten. De 

webspecialisten van Leadgate Europe adviseren je 

in de opbouw van pagina’s, formulieren, knoppen, 

content en call-to-actions. Door de verschillende 

opties tegen de gebruikservaring te testen (bijv. 

A/B) kunnen wij je met cijfers onderbouwd 

adviseren.

”

“In onze aanpak stellen 
wij jouw organisatie 
en klanten centraal en 
passen onze activiteiten 
daarop aan. Of het nu 
de totaalaanpak of 
individuele campagnes 
betreft, wij belichten 
deze altijd vanuit onze 4 
aandachtsgebieden.
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4. Marketing Automation
Nu de websitebezoekers zich kenbaar maken, 

voegen wij hen toe aan jouw contactendatabase. 

Dit is onderdeel van ons Marketing Automation 

platform waarin je jouw eigen omgeving krijgt en 

de ‘lead nurturing’ gestalte krijgt. Bij herhalend 

websitebezoek gaan wij deze leads herkennen 

en op basis van hun gedrag leren waar hun 

interesse ligt. Met de uitgewerkte buyer personas 

en customer journey profielen wordt de bezoeker 

steeds specifieker getarget en door middel van 

geautomatiseerde 1-op-1 communicatie en het 

klikgedrag hierin, kun je voorspellen wanneer de 

koopintentie ontstaat (Marketing Qualified Lead). 

Indien je marketing automation koppelt met 

jouw CRM kan data verder worden verrijkt en het 

salesteam actief betrokken worden in de opvolging. 

Om jouw contactenbestand verder te activeren,

zetten wij deze in voor het versturen van (periodieke) 

nieuwsbrieven, persoonlijke opvolgmails naar 

aanleiding van klikgedrag of cross-sell en upsell- 

campagnes bij bestaande klanten.

Flexibele schil van specialisten
Leadgate Europe bedenkt, bespreekt en voert jouw

campagnes uit. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor de

branding van jouw ‘merk’, promotie van jouw diensten 

of producten of ter positionering in een branche. 

Daarin stellen wij jouw klant en bedrijf centraal en 

is het ‘kanaal’ (of medium) ondergeschikt. Uiteraard 

bepaalt het wel de aanpak en hoe je jouw boodschap 

bij de ontvanger wilt brengen. Omdat wij geloven 

dat door specialisatie wij je echte online marketing 

kennis bieden, houdt dat ook in dat er disciplines zijn 

waar anderen in excelleren. 

Wij werken graag samen en doen dat ook met 

specialisten in hun vakgebied.  Hierdoor kunnen 

wij je met diegene in contact brengen die een 

aanvulling kunnen zijn op de Leadgate Europe 

dienstverlening en waarvan wij weten dat zij 

kwaliteit leveren. Onze flexibele schil die wij 

inmiddels om ons heen hebben gebouwd bestaat 

uit journalisten die jouw klanten kunnen interviewen 

en uitwerken tot een referentiecase, content/

copywriters die verder denken dan een punt of 

komma, Social media specialisten en ghostwriters, 

grafisch ontwerpers voor infographics of animatie 

en video-producenten en kun je gebruikmaken van 

onze persrelaties.

Add-ons
Content creatie: Wij schrijven probleemoplossende

content voor jouw IT-bedrijf, zoals een nieuwsbrief,

interview, persbericht of Whitepaper.
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Meten is weten

Bij de uitvoering van de hiervoor genoemde diensten analyseren wij continu de resultaten en brengen wij 

verbeteringen aan. De resultaten verzamelen wij in ons live dashboard waarmee je op elk gewenst moment 

inzicht hebt in de voortgang. Specifieke rapportages zijn ook mogelijk ter ondersteuning van campagnes en 

bijvoorbeeld verantwoording richting de leveranciers (zgn. Proof of Performance). In ons vaste maandelijkse 

overleg bespreken wij deze kengetallen, onze activiteiten van de afgelopen periode en nieuw te plannen acties. 

Jouw marketing data altijd inzichtelijk?

C ONTACT

Vraag onze online marketing funnel aan.
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Onze prijslijst

• Vermelde tarieven zijn exclusief het externe 

advertentiebudget, exclusief BTW, gelden per 

taal en bij een contractsduur van 12 maanden.

• Vanuit onze Online Advertising-dienstverlening 

adverteren wij default t/m een maandelijks 

advertentie- budget van €3.000 binnen 1 pakket.  

Bij hogere advertentiebudgetten bepalen we 

o.b.v. de online marketing strategie of dit binnen 

1 pakket valt.

• Bij afname van de Marketing Automation-

dienstverlening komt een extra start-up fee van 

€1.500 voor de implementatie van Marketing 

Automation-software.
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Tijdens onze eerste kennismakings gesprekken in het voortraject hebben wij al veel geleerd over jouw 

organisatie, cultuur en klantenkring. Nadat je de keuze voor Leadgate hebt gemaakt zullen wij een 

onboardingsprogramma starten waarin wij alle facetten van jouw marketing verder gaan uitwerken.

Op basis van onze ervaringen zorgt dit stappenplan met 150 actiepunten voor een gestructureerde aanpak en 

een snelle doorlooptijd. Hierin komen onze 4 aandachtsgebieden uitgebreid aan de orde, krijgt het Leadgate 

team haar briefing en is het voor jou duidelijk wat je de komende periode van ons kunt verwachten.

Natuurlijk willen wij graag input van jou en je collega’s omdat je nu eenmaal jouw organisatie en klanten het 

beste kent, maar ook om gezamenlijk de richting te bepalen.

Parallel aan de opstartfase zullen wij een marketingplanning opstellen en beginnen te communiceren met de 

kanalen die op dat moment beschikbaar zijn. Ook al zijn alle actiepunten in het onboarding programma nog 

niet doorlopen. Ondanks dat resultaten afhankelijk zijn van je aanbod, actieve database en publiek, streven 

wij ernaar deze snel te kunnen tonen. Daarnaast zal het resultaat ook worden bepaald door de samenwerking 

tussen jouw organisatie en Leadgate en de lange termijn inzet van marketing als strategische bijdrage in de 

bedrijfs- resultaten. In ieder geval zal ons team hun uiterste best doen om dit te bewerkstelligen.

Je wilt starten... en dan?

Plan een 
gesprek 

C ONTACT
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