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Commerciële groei realiseren met je IT-organisatie is bijna altijd een zaak van de lange adem. Het 

genereren van leads is bijvoorbeeld een proces dat over meerdere schijven gaat en dat je goed moet 

stroomlijnen om het beoogde resultaat (een pool van geïnteresseerden creëren die jouw producten of 

diensten afnemen) te bereiken.

Het goed indelen en stroomlijnen van het leadgeneratie proces is vooral belangrijk vanuit het oogpunt 

van overzicht. Je wilt namelijk wel te allen tijde weten in welke fase van het leadproces een prospect zit. 

Dit maakt het makkelijker om hem in elke fase van het traject de juiste content en boodschap voor te 

schotelen. Door continu de actuele status van leads te volgen, weet je welke potentiële klanten nog in de 

oriëntatiefase zitten en welke leads al meerdere marketing touchpoints hebben doorlopen. Die laatste 

groep is meestal al klaar voor een afspraak in de vorm van een adviesgesprek, wat zou kunnen leiden tot 

een aankoop.

Voor het stroomlijnen van het proces van leadgeneratie tot afspraak doorloop je een aantal stappen 

Meestal begint het met een download en eindigt het met een concrete afspraak. Dit laten we jou zien 

aan de hand van een helder stappenplan. Lees hoe je in een viertal duidelijke stappen leads opvolgt en 

uiteindelijk over de streep trekt.

Wij wensen je veel leesplezier toe!

Het team van Leadgate Europe

Bedankt voor het downloaden 
van onze whitepaper!
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Van download naar afspraak in 4 stappen

1. Gebruik verschillende manieren om leads te genereren
De eerste fase van het traject is het genereren van informatie die interessant is voor leads en prospects. 

Je weet dat bepaalde mensen en organisaties zoeken naar diensten of producten die jij aanbiedt of dat ze 

regelmatig je website en sociale media raadplegen. Nu draait het erom dat je ze van informatie voorziet die 

uitstraalt dat jij de partij bent die ze verder kan helpen met hun uitdagingen. Het gaat dus om het scheppen 

van vertrouwen en bieden van informatieve meerwaarde.

Voor het genereren van deze informatieve meerwaarde is het belangrijk dat je op verschillende manieren 

informatie op maat aanbiedt, zowel organisch als betaald. Eén manier is online adverteren, bijvoorbeeld via 

LinkedIn Ads (ideaal voor B2B) of Google Ads.

Een andere manier is het weggeven van gratis informatie, bijvoorbeeld in de vorm van een download. De 

truc is om niet alles in een keer prijs te geven. Begin bijvoorbeeld met een whitepaper of informatiebrochure 

met enkele tips in ruil voor het e-mailadres van een lead. Je kunt landingspagina’s op je website maken die 

speciaal toegespitst zijn op een producttype, dienst of type klant.

Informatieve en prikkelende content op sociale media is een andere manier om de aandacht van leads te

trekken. Denk bijvoorbeeld aan webinars, livestreams of events.
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2. Leads nurturen
De volgende fase bestaat uit het ‘opwarmen’ 

van leads. Je gaat marketingleads proberen om 

te zetten in ‘warme’ leads of suspects. Dit zijn 

bedrijven of personen die interesse in jouw diensten 

of producten hebben getoond, bijvoorbeeld door 

het downloaden van een whitepaper of brochure. 

Deze leads zijn ook herleid- en herkenbaar door de 

ingevulde gegevens op het downloadformulier.

Met opwarmen bedoelen we dat je deze leads nog 

meer gaat enthousiasmeren voor jouw IT-bedrijf 

en product- of dienstenaanbod. Dat gaat over het 

algemeen heel goed met het versturen van gerichte 

mails via marketing automation. Dit is net wat 

anders dan e-mailmarketing. Waar e-mailmarketing 

een vorm van directe marketing is, draait marketing 

automation om het creëren van contactmomenten 

en het geautomatiseerd aanbieden van relevante 

content.

Met een goed systeem voor marketing automation 

ontwikkel en automatiseer je multitouch- en 

multichannel campagnes en zet je onbekende 

contacten om naar bekende. Zo bouw je op basis 

van online gedragingen en demografische gegevens 

profielen op en koppel je die aan de juiste content 

op het juiste moment.

Lead scoring helpt je om leads te classificeren en 

rangschikken op basis van een score. Die komt 

bijvoorbeeld voort uit het klikken op links, het aantal 

downloads of het gedrag van een lead op jouw 

website. Aan de hand van die score zie je hoe ‘warm’ 

een bepaalde lead is. Hier kun je jouw inspanningen 

op het gebied van marketing, contentcreatie en 

sales nauwgezet op afstemmen.

“Lead scoring helpt je om 
leads te classificeren en 
rangschikken op basis 
van een score. 

3. Push SQL’s vanuit marketing 
automation naar sales
Als het goed is, heb je nu een aantal Sales 

Qualified Leads (SQL’s). Een SQL is een organisatie 

of persoon die al een eind gevorderd is in de 

customer journey en dus benaderd kan worden om 

een afspraak te maken, bijvoorbeeld in de vorm 

van een adviesgesprek. Na een aantal afspraken, 

een voorstel en onderhandelingen is een SQL bijna 

klaar voor het doen van een aankoop of afnemen 

van een dienst. Het zijn de leads die al veelvuldig 

informatie over je diensten, producten of bedrijf 

hebben opgezocht en dicht bij de ‘beslissingsfase’ 

zijn. 

Het is nu zaak om SQL’s vanuit het stadium van 

marketing automation naar je sales te pushen. Dat 

kan bijvoorbeeld door ze content aan te bieden die 

nog specifieker ingaat op de voordelen en USP’s 

van jouw producten en diensten. Zorg daarnaast 

ook voor een duidelijke call to action. Beloftevolle 

leads moeten weten hoe ze jou kunnen bereiken 

voor specifieke vragen en extra informatie.
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4. Aan de slag met SQL’s
De laatste stap van download naar afspraak is om aan de slag laten gaan met de SQL’s. Dat doe je door 

sales actief contact met ze op te laten nemen, bijvoorbeeld via LinkedIn of een persoonlijk telefoontje. 

Zorg dat je meerdere contactmoment hebt, hierdoor stijgt jouw kans op succes aanzienlijk. Door contact 

te hebben met meerdere personen binnen een organisatie doe je hier nog een schepje bovenop. Door alle 

stappen die je voorafgaand aan dit moment hebt genomen, weet je dat je met een belangstellende te maken 

hebt. SQL’s benaderen is dus heel wat anders dan koude acquisitie.

Juist omdat je al een aardig beeld hebt van de behoeften, interesses en het zoek- en klikgedrag van deze

persoon, kun je snel en concreet ter zake komen. Dit type lead heeft het oriëntatieproces al doorlopen, 

wat betekent dat hij geen behoefte meer heeft aan een uitgebreide uitleg over hoe je IT-dienst of -product 

eruitziet. In de kern weet hij wat jij op functioneel vlak te bieden hebt. Richt je daarom vooral op verdieping, 

bijvoorbeeld in de vorm van een praktische demo van je applicatie of IaaS-platform, die heel duidelijk 

laat zien wat de potentiële klant wint op het gebied van business en techniek als hij voor jou kiest. Het is 

belangrijk om te laten zien dat je propositie voldoet aan de door jou geschetste verwachtingen.
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Over Leadgate

Neem contact 
met ons op

C ONTACT

Leadgate Europe is het online marketingbureau gericht op de IT-branche. Wij bieden IT-, Tech- en SaaS 

organisaties een vernieuwende, allesomvattende online marketing benadering. Wij leveren diverse 

marketing hulpmiddelen en diensten om een compleet proces voor online marketingcampagnes mogelijk te 

maken. Dit bieden wij aan als ‘Marketing as a Service’. Hierdoor krijg je de beschikking over je eigen online 

marketingteam voor een vast bedrag per maand.

Leadgate Europe werkt op basis van 5 specialismen mee in het bouwen en versterken van jouw merk en de 

merken die je voert. Deze 5 specialismen zijn:

Marketingstrategie

Online Advertising

Website-optimalisatie

Marketing Automation

Content

Heb je vragen over hoe de online marketing van jouw organisatie naar het volgende niveau kunt tillen? Of 

heb je andere online marketing gerelateerde vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
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