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Over Market Development Funds

Market Development Funds (hierna MDF) zijn beschikbaar gestelde hulpmiddelen van 

een IT-leverancier aan affiliates, channel partners, resellers en distributeurs. Dit kan 

zowel in geld als in kennis zijn. IT-leveranciers die MDF beschikbaar stellen zijn: Cisco, 

Microsoft, Fortinet, Check Point, F5 Networks, Juniper, Aruba Networks, VMware, 

Citrix, HPE en meer. Met het beschikbaar gestelde MDF kunnen partners sales- en 

marketingprogramma’s uitvoeren, met het doel om de IT-diensten van de leverancier 

makkelijker en meer te verkopen. 

Het is bij veel IT-resellers niet bekend dat het mogelijk is om een MDF-aanvraag te doen bij 
leveranciers. In de praktijk komt het marketingbudget nog steeds voor een groot deel uit de 
eigen onderneming. Zonde! Het overgrote deel van het marketingbudget kunnen zij name-
lijk financieren met MDF. Hieronder 5 aandachtspunten bij het aanvragen van MDF.

1. Focus op leadgeneratie

De belangrijkste doelstelling van een leverancier is dat partners beschikken over een volle 
sales pijplijn voor hun IT-diensten. Als partner is het essentieel dat je leads genereert en 
ROI op jouw MDF kunt aantonen. Dit doe je door het uitvoeren van sterke marketing- en 
salesprogramma’s met direct herleidbare toename van het aantal leads en / of omzet voor 
de IT-dienst van de leverancier. 

2. Evalueer jouw leveranciers

IT-resellers hebben vaak partnerships met meerdere leveranciers. Het is belangrijk om alle 
leveranciers terug te brengen naar een aantal kritieke leveranciers. Ga na welke geleverde 
IT-diensten de grootste omzetbijdrage hebben? Bij deze leveranciers kun je MDF aanvragen. 

3. Doorgrond het MDF-proces van jouw leverancier

Het programma van eisen voor het aanvragen van MDF verschilt van leverancier tot leve-
rancier. Stop tijd in het leren begrijpen van deze eisen. Vraag aan andere partners hoe zij 
erin geslaagd zijn om MDF aan te vragen bij de leverancier. Het is belangrijk om eerst aan 
deze eisen te voldoen, alvorens een MDF aanvraag te doen. Het kan zomaar gebeuren dat 
een leverancier jouw aanvraag afwijst op het moment dat je al kosten hebt gemaakt. 

4. Overweeg of een campagne of activiteit ROI gaat opleveren

Zorg ervoor dat je zeker weet dat de campagne of activiteit die je gepland hebt wel echt 
ROI voor jouw IT-bedrijf oplevert. Doelen en realistische tijdschema’s worden vaak vergeten 
om te zorgen dat de aanvraag op tijd gedaan wordt. Soms is het echter verstandiger om te 
wachten op de volgende planningscyclus met indienen van een activiteit. 



5. Wees realistisch met jouw MDF aanvraag

Wees realistisch met jouw MDF aanvraag. Je kunt van alles aanvragen maar uiteindelijk 
moet je aan jouw leverancier verantwoorden wat de ROI is. Denk daarom goed na over de 
toegevoegde waarde van de marketinginvestering die je wilt maken. Een hulpmiddel om 
de ROI te bepalen van een campagne of activiteit, is door te kijken naar de marketing- en 
salesfunnel. Zie het onderstaande voorbeeld. 

In de bovenstaande afbeelding zijn de conversiepercentages van de oude en nieuwe situ-
atie uitgetekend (cijfers op basis van een jaar). Je vraagt een bedrag van €5.000,- MDF aan 
bij Microsoft omdat je een marketinginvestering wilt doen om de pagina over de dienst 
Microsoft Teams te optimaliseren. Er is duidelijk te zien dat in de oude situatie 400 aanvra-
gen vanuit deze pagina één of twee klanten oplevert. De gemiddelde omzetwaarde van een 
klant is €5.000,-. Door de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren verdubbelen de aanvra-
gen en wordt het eindresultaat van een daadwerkelijke opdracht (win) significant groter. 
Met een investering van €5.000,- verdien je in dit geval €10.000,- met een ROI van 100%.

Wij vervolgen het Whitepaper met 5 slimme marketing investeringen waarmee je ROI op je 
MDF garandeert. Bij elke investering laten wij via het bovenstaande voorbeeld zien hoe je 
zorgt voor ROI op basis van de dienst Microsoft Teams. 



5 slimme marketing investeringen met jouw MDF

Je hebt succesvol MDF aangevraagd en je gaat jouw marketingprogramma uitvoeren. 

Wij geven je 5 slimme marketinginvesteringen die je zeker moet maken met jouw MDF. 

Dit zijn strategische investeringen die de basis zijn voor het genereren van leads in een 

B2B-omgeving en garant staan voor een positieve ROI. Dit laatste lichten wij toe per 

marketinginvestering met een voorbeeld voor de dienst Microsoft Teams. 

1. Kwalitatieve content - E-book 7 voordelen van Microsoft Teams

Het belangrijkste vakgebied binnen B2B Leadgeneratie is contentmarketing. Idealiter 
wil je kwalitatieve content (E-books, Whitepapers, Video’s, Blogs) aanbieden in meerdere 
fases van de customer journey. Je plaatst online advertenties waarbij jouw doelgroep deze 
content direct downloadt op een speciale landingspagina. Jouw website heeft een sectie 
met alle downloadbare content en je zorgt met wervende teksten dat een bezoeker een 
lead wordt. Als ze vervolgens lead zijn, wil je deze leads warmer maken voor jouw dienst of 
oplossing. Dit doe je door e-mails te sturen met relevante content. Je merkt het al: content 
vormt de basis voor leadgeneratie.

Het creëren van kwalitatieve content kan voor jouw IT-bedrijf een uitdaging zijn. Je hebt 
bijvoorbeeld geen grafisch designer, beschikt niet over iemand die een video over jouw 
business kan maken of je kent geen copywriter. Ons advies: investeer in kwalitatieve con-
tent. Laat bijvoorbeeld een grafisch designer en / of copywriter een E-book maken zodat je 
deze kunt inzetten op jouw website of binnen jouw online advertenties. 

ROI berekenen (voorbeeld)

Je vraagt bij Microsoft een MDF van €2.500,- aan. In het komende halfjaar laat je een 
E-book schrijven en ontwerpen, met als onderwerp ‘‘de 7 voordelen van Microsoft Teams’’. 
Je ziet namelijk dat er veel websitebezoekers naar de pagina voor Microsoft Teams gaan, 
maar er weinig aanvragen binnenkomen. Je wilt het E-book maken zodat je deze kunt 
aanbieden op jouw pagina zodat het aantal aanvragen toeneemt. Het aanbieden van 
het E-book zorgt ervoor dat je nog meer aanvragen krijgt op jouw website voor de dienst 
Mircosoft Teams (10% t.o.v. 8%). Onderaan de streep krijg je in het volgende halfjaar 1 extra 
klant die je gemiddeld €5000,- oplevert. De ROI is in dit geval 100%. 



2. Online Advertenties - Google Ads en Social Advertising

Of je gebruikmaakt van de pull strategie (Google Ads) of de push strategie (LinkedIn Ads), 
je ontkomt bijna niet aan online adverteren. Zeker wanneer je nog niet zo lang actief bent 
met jouw IT-bedrijf, wil je snel gevonden worden. Door kwalitatieve content aan te bieden 
binnen jouw online advertenties, genereer je op korte termijn leads voor de IT-dienst van 
de leverancier. Denk bijvoorbeeld aan het genoemde E-book 7 voordelen van Microsoft 
Teams uit investering 1. In jouw online advertenties spoor je aan het E-book te downloaden 
door bezoekers te laten landen op speciale landingspagina’s waar zij dit kunnen. 

Waar je met Google Ads heel specifiek adverteert op een zoekvraag en minder op een 
doelgroep, adverteer je via LinkedIn Ads weer minder op een zoekvraag maar wel op een 
specifieke doelgroep. In de ideale situatie maak je gebruik van beide advertentieplatfor-
men. Denk er wel over na of dit advertentieplatform past bij het type oplossing dat je biedt 
en of jouw doelgroep er aanwezig is. Een klant van ons biedt bijvoorbeeld heel specifiek IT-
diensten aan de telecomindustrie. Voor hun dienst of oplossing is nauwelijks zoekvraag en 
ze richten zich op een nichemarkt, waardoor het veel relevanter is om alleen te adverteren 
op LinkedIn Ads. Verplaats je dus altijd in de huid van jouw doelgroep en denk goed na over 
het platform dat je kunt benutten om ze te bereiken.  
 
Ons tweede advies is: durf te investeren in online advertenties. Wanneer je op de juiste 
manier en via het juiste advertentieplatform adverteert, zorg je er altijd voor dat jouw sales 
pijplijn gevuld is met kwalitatieve leads. 

ROI berekenen (voorbeeld)

Doorgaans halen wij via online advertenties een CPL (cost per lead) tussen de €1 en €50 
(afhankelijk van de concurrentie). Stel je vraagt €6.000,- MDF aan om elke maand een 
adverteniebudget van €1000,- te spenderen om de IT-dienst Microsoft Teams te promo-
ten. Je genereert elke maand 40 leads door te adverteren met het E-book 7 voordelen van 
Microsoft Teams. Uit deze leads lukt het jouw salesteam in een halfjaar 2 nieuwe klanten te 
laten tekenen. De gemiddelde omzetwaarde van een klant is €5.000,-. In die situatie weet je 
dat elke €1 die je aan online adverterties uitgeeft €1,66 oplevert (ROI van 66%). 



3. Landingspagina’s

Wanneer je online advertenties plaatst om leads te genereren, is een effectieve landingspa-
gina noodzakelijk. Het moet voor de bezoeker makkelijk zijn om de content aan te vragen 
met zo min mogelijk afleiding. Vaak zie je bij veel online advertenties dat de homepage de 
landingspagina is. Dit is geen aanrader omdat je vanuit de homepage verschillende acties 
kunt ondernemen en de bezoeker kiest niet altijd voor de actie die het meest oplevert. Laat 
de bezoekers daarom landen op een landingspagina waar hij of zij jouw gewenste actie on-
derneemt. Bijvoorbeeld het downloaden van het E-book 7 voordelen van Microsoft Teams.  

Ons derde advies: investeer in conversiegerichte landingspagina’s. Zelf gebruiken wij de 
tool Leadpages, een speciale tool om landingspagina’s te bouwen via een eenvoudig drag 
and drop principe. Zie onderstaand voorbeeld van ons E-book Online Marketingstrategie. 

ROI berekenen (voorbeeld)

Je besluit een bedrag van €1.500,- MDF aan te vragen omdat je gebruik wilt maken van een 
landingspagina tool voor de komende jaren. Je wilt met een effectievere landingspagina 
voor de IT-dienst Microsoft Teams meer aanvragen halen uit jouw websitebezoekers. In de 
oude situatie levert 10.000 bezoekers 400 aanvragen op naar de dienst Microsoft Teams 
(conversiepercentage van 4%). Door gebruik te maken van de landingspagina tool, stijgt 
het conversiepercentage van het E-book Microsoft Teams naar 8%, waardoor je 1.000 aan-
vragen behaalt uit 10.000 bezoekers. Onderaan de streep levert dit in een halfjaar 1 extra 
klant meer op. Met een investering van €1.500,- verdien je in dit geval €5.000,- met een ROI 
van 233%. 



4. Public Relations / Linkbuilding

Een andere manier om online gevonden te worden met de IT-dienst van jouw leverancier, 
is door artikels te plaatsen op externe websites. Je bereikt op die manier de bezoekers van 
die website (naamsbekendheid) en je kunt linken naar jouw pagina over Microsoft Teams 
(linkwaarde). Google ziet een link vanaf een andere website naar een pagina als een stem 
dat die pagina beschikt over kwalitatieve content. Je wilt dus artikels plaatsen op externe 
websites voor het uitbreiden van jouw externe links en zichtbaarheid van jouw oplossing of 
dienst. 

Kortom, ons vierde advies is om te investeren in het plaatsen van artikels op externe web-
sites. Naast de naamsbekendheid, levert het je waardevolle linkwaarde op waardoor de 
positie van die pagina kan verbeteren in de Google zoekresultaten. 

ROI berekenen (voorbeeld)

Je besluit een bedrag van €2.000,- MDF aan te vragen omdat je met jouw MDF 20 artikels 
wilt plaatsen over Microsoft Teams op 20 relevante websites. Door het plaatsen van deze 
artikels krijg je meer bezoekers vanaf de websites zelf en vanuit Google door een betere 
ranking op het zoekwoord Microsoft Teams.  Het aantal websitebezoekers voor de dienst 
Microsoft Teams stijgt na een jaar van 10.000 naar 15.000. Onderaan de streep krijg je in 
een halfjaar 1 extra klant meer die je €5.000,- oplevert, waardoor de ROI per maand 150% is. 



5. Marketing Automation software

Genereer je nu elke maand al voldoende leads voor de IT-dienst van jouw leverancier, maar 
lukt het je niet om deze te converteren naar concrete afspraken en orders? In die situatie is 
een effectievere leadopvolging interessant. Idealiter wil je dat jouw salesafdeling de klant 
alleen nog maar hoeft te bellen en de deal kan closen. Een manier om jouw leads effectie-
ver op te volgen, is door gebruik te maken van marketing automation software (Hubspot, 
Act-On, Marketo, ActiveCampaign, Pardot etc). Het voordeel van deze software is dat je 
geautomatiseerd e-mails kunt sturen naar jouw gegenereerde leads. In samenwerking met 
jouw salesafdeling kun je de leads opvolgen door relevante content te versturen en ze zo 
warmer te maken voor jouw dienst of oplossing. Je kunt zelfs jouw marketing automation 
software koppelen met jouw CRM-systeem. Op die manier heb je de hele leadflow in kaart: 
van het bereiken van jouw klant tot het daadwerkelijk klant worden. Onze laatste tip is om 
te investeren in marketing automation software. Je zorgt via een geautomatiseerd proces 
voor een betere leadopvolging en volledig inzicht in jouw leadflow.

ROI berekenen (voorbeeld)

Marketing automation helpt bij het nurturen van leads en kan hierbij voor een groot 
verschil zorgen. Hierdoor zullen meer leads die in eerste instantie niet geschikt waren, 
opgewarmd worden tot Marketing Qualified Leads (MQL’s). Met als gevolg dat ook meer 
leads geconverteerd worden tot SQL’s. Je besluit een bedrag van €5.000,- MDF aan te 
vragen omdat je een marketinginvestering wilt doen in de marketing automation software 
ActiveCampaign. Je wilt een specifieke workflow (reeks van geautomatiseerde berichten) 
maken voor de leads uit het E-book Microsoft Teams. Na een halfjaar is het percentage 
MQL’s naar leads gestegen van 5% naar 10%. Uit de 800 aanvragen haal je nu dus 80 MQL’s 
waardoor je onderaan de streep 2 tot 3 klanten per maand extra krijgt en de ROI dus 200% 
is. 



Breng jouw marketing- en salesfunnel in kaart

Je hebt succesvol MDF aangevraagd en geïnvesteerd in online marketing campagnes. 

Nu is het tijd de ROI van jouw investeringen te berekenen. Je wilt natuurlijk bij jouw 

leverancier kunnen aantonen wat de resultaten zijn, zodat je de volgende keer weer 

succesvol MDF kunt aanvragen. Je hebt gezien bij elke marketinginvestering dat het 

belangrijk is om jouw marketing- en salesfunnel in kaart te hebben. 

De eerste drie fasen van de funnel (websitebezoekers, aanvragen / leads, MQL’s) behoren 
tot de marketingfunnel. De laatste drie fasen van de funnel (SAL, SQL en Win) zijn van 
de salesfunnel. Vaak zie je dat veel organisaties zich focussen op deze laatste drie fasen, 
terwijl een de eerste stappen juist doorwerken naar beneden. Verhoog je het aantal web-
sitebezoekers; dan levert dit onderaan de streep weer meer klanten op. 

Bij Leadgate Europe maken wij customized Online Marketingfunnels waarin de leadflow 
van bereiken tot klant met data inzichtelijk wordt. Door het in kaart brengen van jouw fun-
nel kun je direct de ROI op jouw marketinginvestering(en) verdedigen bij jouw leverancier.

Een customized Online Marketingfunnel voor jouw IT-bedrijf? Vraag deze aan via de onder-
staande afbeelding en wij maken deze in 4 simpele stappen inzichtelijk voor jouw IT-bedrijf. 

https://pages.leadgate.nl/online-marketingfunnel-aanvragen/


Over Leadgate Europe

Over ons

Leadgate Europe is een data driven online marketingbureau met volledige focus op IT-
bedrijven. Onze dienstverlening is volledig beschikbaar als een service (Marketing as a 
Service). Als verlengstuk van de marketing(afdeling) van jouw IT-bedrijf ondersteunen wij 
met de volgende diensten: 

• Online Adverteren
• Website-optimalisatie
• Marketing Automation
• Contentmarketing
• Social Media 
• Online Recruitment

Je kiest naar jouw behoefte zelf maandelijks van welke diensten je gebruik wilt maken op 
basis van een vaste pakketprijs per hoeveelheid diensten. Op al deze specialismen werken 
experts die naast hun expertise ook begrijpen wat IT is en hoe de channel werkt. Op basis 
van jouw data kijken wij continue naar jouw funnel om samen te bepalen waar de grootste 
win zit voor meer marketing ROI. Dit maakt ons bij uitstek een geschikte partij om mee 
samen te werken wanneer je marketing ROI wilt realiseren met jouw MDF.  
 
Onze belangrijkste voordelen

• Volledige focus op IT-bedrijven: wij hebben affiniteit met IT en weten dit te combi-
neren met slimme marketingcampagnes; 

• Marketing-as-a-Service: wij geloven dat alle marketingactiviteiten afroepbaar moet-
en zijn als service; 

• Data driven: Wij maken al onze beslissingen op basis van data om jouw marketing 
meetbaar beter te maken met gegarandeerd hogere ROI;  

• Marketingspecialisten: Wij hebben een gevarieerd team van marketing specialisten op 
verschillende disciplines met een achtergrond in de IT.

Benieuwd naar wat wij kunnen betekenen voor jouw IT-bedrijf? Vraag een adviespgesprek 
aan via de onderstaande button en wij maken samen een plan hoe wij jouw MDF inzetten. 

Gratis adviesgesprek

https://pages.leadgate.nl/adviesgesprek-inplannen/
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