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Inleiding
Eind 2021 begon start-up Eyk zodanig vorm te krijgen, dat ze behoefte kregen aan een marketingpartner 

die eigenlijk als hun eigen marketingteam kon fungeren. Een marketingteam dat zich flexibel kon opstellen, 

dat kon meedenken met de te komen uitdagingen en dat ze kon helpen bij het maken van belangrijke 

keuzes. Die A-Z marketingpartner hebben zij gevonden in Leadgate Europe. Hoe die samenwerking is 

ontstaan en hoe dat is verlopen, bespraken we met Alain Odijk, CEO en co-founder van Eyk, en Jordi Lingen, 

Managing Director van Leadgate Europe. Wat daaruit is gekomen, lees je in deze referentiecase.

Jordi Lingen 
Managing Director van Leadgate Europe

Alain Odijk
CEO en co-founder van Eyk
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Eyk is een data engineering platform voor marketeers. Het platform van Eyk doet alles wat 

een data engineer zou doen, maar dan in een software product. Zo haalt Eyk automatisch 

elke dag data op uit allerlei bronnen waar marketeers mee werken, zoals advertising 

platforms en CRM-systemen en zet die data in een open architectuur data warehouse. Dat 

betekent dat je als marketeer of als bedrijf, zelf bij die data kunt, want die data blijft van jou. 

Vervolgens modelleert Eyk de data in pre-built metrics & models zodat je daar analyses 

mee kunt doen. Denk aan het bij elkaar brengen van ad spend uit 3 verschillende 

advertising platforms of een geavanceerd ‘Return on ad spend’ model. Dit soort technische 

processen, daar kom je als marketeer zelf meestal niet aan toe. Waardoor je vaak blijft 

hangen in basis analytics. Met Eyk kun je zelf, zonder enige technische kennis, toch 

technische oplossingen en dashboards maken en daar hele waardevolle analyses mee 

maken.

Over Eyk
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Eyk is ontstaan binnen Label A, een bedrijf dat de 

ambitie had om een eigen product te gaan bouwen met 

data. “Dus we zijn daarmee begonnen binnen Label A”, 

vertelt Alain. “En daar zijn Bart (CTO en co-founder) en 

ik eerst in het probleem gedoken. We hebben daar een 

half jaar aan besteed en zijn daarna langzaam aan de 

oplossing gaan werken.” Daarmee moest ook naar de 

markt toegewerkt worden en werd er nagedacht over 

voor wie dit product zou zijn en hoe zij bereikt zouden 

moeten worden. “Toen zijn we met Leadgate gaan 

samenwerken. Leadgate werkte al met Label A, dus dat 

was een vrij makkelijke stap”, voegt Alain toe.

Hoe is de samenwerking begonnen?

“Via de goede contacten die we hadden met Label A 

is Eyk bij ons terecht gekomen”, vertelt Jordi. “Toen 

zijn we een traject ingegaan van 2 maanden om een 

overkoepelende marketingstrategie te formuleren en 

hebben we bekeken: Wat is Eyk? Wie is de doelgroep? 

Wat voor content hoort daarbij? En welke kanalen 

horen daarbij, gaan we direct naar marketeers of via 

bureaus?”
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Welke stappen zijn gezet?

Eyk was zich eerst heel erg aan het richten op 

finance en marketing. “Wij waren misschien een 

beetje biased, maar wij dachten dat marketeers 

meer waarde uit de data en tooling zouden kunnen 

halen dan finance”, vertelt Jordi. En die beslissing 

lag bij Eyk, maar zij hebben toen wel de keuze 

gemaakt om zich voornamelijk op marketeers te 

gaan richten.
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“We zijn begonnen met toetsen of mensen zouden 

aanslaan op onze verhalen en daarna moesten we 

gaan bouwen aan awareness”, vertelt Alain. “We zijn 

een klein team en we moesten de marketing dus gaan 

uitbesteden aan een agency. We wisten dat het product 

nog heel erg kon veranderen en we zochten daarom 

een agency die alle facetten van marketing kent, van 

awareness tot leadgeneratie. En we zochten een agency 

die bovendien heel flexibel is. Dat hebben we gevonden 

in Leadgate. Leadgate is op dit moment ons marketing 

team.” 

We zijn twee fases doorgegaan. Eerst zijn we gaan 

experimenteren en dat hebben we vooral op LinkedIn 

gedaan. “Wij wisten nog niet wie onze early adopters 

zouden zijn. Dus we hebben allerlei verschillende 

campagnes gedraaid. Gewoon om te kijken hoe en wie 

daarop reageert. Dus het was heel erg zoeken naar 

het type markt en naar wat ons verhaal moest zijn”, 

vertelt Alain. En daarna zijn we awareness gaan creëren, 

zodat vanaf 1 januari 2023 (wanneer Eyk algemeen 

beschikbaar werd) vol op leadgeneratie ingezet kon 

worden.
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Hoe is het proces verlopen?

“Wat ik heel fijn vind is dat we samen een modus 

hebben gevonden”, vertelt Alain. “Bij Leadgate 

wordt heel gestructureerd gewerkt en bij Eyk is het 

soms nodig om dat los te laten. Ik heb gemerkt 

dat dat soms even wennen was, maar dat de 

medewerkers van Leadgate dat wel leuk vonden.” 

Eyk was als start-up een blanco canvas dat nog 

helemaal ingevuld kon worden. Terwijl we bij Leadgate 

normaal gesproken bestaande bedrijven helpen bij het 

verbeteren van hun marketing, was er in dit geval nog 

niks te verbeteren, want er stond nog niks. “Dat was 

soms nog heel erg zoeken en puzzelen met elkaar en 

dat ging niet altijd gelijk goed. Dat was en is nog wel 

‘s lastig. Maar omdat we met elkaar de slag hebben 

gemaakt en hebben afgesproken dat we het niet altijd 

(hoeven te) weten en dat we het samen gaan uitzoeken, 

zijn we daar allemaal oké mee. En die flexibiliteit hebben 

we met elkaar gevonden”, vertelt Alain.
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“Wij wisten het soms ook niet precies, omdat de 

organisatie en het soort product heel nieuw zijn”, 

vult Jordi aan. “Wij kunnen daar naar mijn mening 

dan ook maar beter gewoon eerlijk over zijn. Daar 

zijn we heel transparant in geweest, terwijl we de 

best mogelijke adviezen hebben gegeven. Hierdoor 

was er ook nog ruimte vanuit Eyk om te tweaken, 

mochten zij andere ideeën hebben.” Leadgate 

is geen duur consultancybureau, die je gaat 

vertellen wat je precies moet gaan doen. “Wij zijn 

het verlengstuk van een organisatie en zo zien we 

dat ook echt: We doen het samen en we gaan het 

liever samen ontdekken”, zegt Jordi.
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“We hebben de juiste vraag en associatie gecreëerd bij 

de doelgroep”, vertelt Jordi. “Het grootste deel van de 

ideale doelgroep zit ‘m in organisaties die op het gebied 

van data nog redelijk onvolwassen zijn. Nu gaan we 

die organisaties bereiken die nog niet weten wat hun 

behoefte is.” En marketing speelt daar een grote rol in: 

om die partijen bewust te maken van de behoefte en de 

kansen die een platform als Eyk met zich meebrengt. 

“Je moet zo’n organisatie laten zien dat ze dit nodig 

hebben, maar daar gaat tijd overheen en daar leent 

marketing zich perfect voor. Als die behoefte of wens er 

dan eenmaal zit, dan gaat zo’n organisatie op zoek naar 

een partner en als het goed is hebben ze Eyk dan al een 

(paar) keer voorbij zien komen.”

Wat was het resultaat tot nu toe?

“Ik geloof niet dat als we iemand hadden 

aangenomen voor onze marketing, dat we dan de 

hele rits aan capabilities naar binnen hadden kunnen 

halen”, vertelt Alain. “En ook die combinatie van 

gestructureerd werken en flexibiliteit waar nodig. 

Met Leadgate hebben we dat in één keer in ons team 

gehaald. Dat geeft veel vertrouwen en ook een koers. 

Alles wat elke week moest gebeuren, werd elke 

week scherp gehouden. En daardoor zijn we nu elke 

maand ons beter aan het neerzetten, waardoor we 

zometeen heel hard vooruit kunnen gaan.”
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Over Leadgate

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

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.
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Neem contact 
met ons op

Neem contact op

C ONTACT

Ben je geïnspireerd geraakt door het verhaal van Alain en zit 

jouw IT-bedrijf ook met een online marketing uitdaging? Onze 

online marketingstrategen komen graag met jou in contact om je 

hierover te adviseren tijdens een gratis adviesgesprek. 

We bespreken, net als bij Eyk, wat jouw bedrijf uniek maakt en 

hoe wij dit kunnen inzetten in jouw online marketingstrategie. Bel 

ons op 010 268 1148 of mail naar info@leadgate.eu.
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