WI E ZIJN W IJ?
Met MailBlue verstuur je heel gemakkelijk krachtige en gerichte
e-mails waarmee je jouw business kunt laten groeien. Met
onze software segmenteer je jouw contacten, automatiseer
je mailopvolgingen en processen en bouw je uitgebreide
klantprofielen op. MailBlue richt zich volledig op het
ondersteunen van ondernemers bij het gebruik van het systeem
en het behalen van maximale resultaten.
MailBlue is in 2017 opgericht door Youri
1 Meuleman en Dennis van
den Berge. De behoefte voor een sterk e-mailmarketing systeem

kwam voort uit Youri zijn online marketing bedrijf (OVA) en Dennis
zijn advertising agency (Social Catch). Door de sterke groei in
klanten zitten we ondertussen met een team aan e-mailmarketing
experts voor je klaar.
Een uiterst geavanceerd maar gebruikersvriendelijk platform
waarmee ondernemers hun marketingactiviteiten kunnen
automatiseren. Met behulp van de uitgebreide Nederlandstalige
kennisbank en videotrainingen kan iedereen direct aan de slag.
Bovendien zijn er meer dan 1000 koppelingen mogelijk met
MailBlue, waardoor je al je marketing kanalen kunt integreren en op
elkaar kunt afstemmen. En natuurlijk zit team MailBlue altijd klaar
om vragen te beantwoorden!
MailBlue is een Certified Partner van
ActiveCampaign, de Amerikaanse
ontwikkelaar van de software.

D RAG ‘ N D ROP
N IEUW SB RIEF B UILD ER
Met het drag ‘n drop systeem kun je
gemakkelijk mooie nieuwsbrieven
opmaken zonder dat je kennis nodig
hebt van coderen.
Sleep het gewenste contentblok naar je
mail en bouw zo binnen no-time jouw
op maat gemaakte nieuwsbrief.
Beschikbare contentblokken:
• Tekstvak
• Afbeelding
• Video
• Buttons
• RSS feed
• Sociale links
• Tussenruimtes
• Dynamische content
En meer!
Gemakkelijk op te slaan als template,
zodat je het design elke keer opnieuw
kunt gebruiken en naar wens kunt
aanpassen.

AUTOM AT ISEER
JE NI EU W SB RIEV EN
Met automatiseringen kun je alle

Stuur bijvoorbeeld een reminder als

nieuwsbrieven en opvolgmails

een contact je eerdere mail nog niet

automatiseren. Zo kun je ieder contact

heeft geopend, of stuur een koper

op het juiste moment de juiste content

na een aantal dagen een mailtje

sturen.

met andere interessante producten
in jouw shop. Bouw een hele sales

Bouw gemakkelijk hele funnels

automatisering waarbij je jouw

die contacten kunnen doorlopen

contacten langzaam overhaalt om je

vanaf het moment dat ze zich bij jou

producten te kopen (zie ook de ‘Break-

aanmelden. Zo zorg je ervoor dat je

even Funnel’ op de volgende pagina).

nooit meer handmatig een mailtje
hoeft te versturen en ontvangen

Stuur relevante content, juist wanneer

jouw contacten dus vanzelf berichten

je contact het nodig heeft, altijd

wanneer dat nodig is.

volledig geautomatiseerd. Zo hoef je er
verder nooit meer naar om te kijken.

STUUR RELEVANTE CONTENT JUIST
WANNEER JE CONTACT HET NODIG HEEFT
ALTIJD VOLLEDIG GEAUTOMATISEERD

BREAK- EV EN
FUNNEL

1

Maak een weggever
Zoals een gratis e-book, een
webinar of een challenge.

Het doel van de break-even funnel
is om ‘break-even’ nieuwe klanten te
krijgen. Dat betekent: Als je een euro
kan spenderen aan advertenties en

2

Maak een bedankpagina met
een laagdrempelig aanbod

je verdient met deze automatisering

Een deel van je inschrijvers

vervolgens een euro terug, dan is

zullen misschien al direct ingaan

je funnel break-even en is het dus

op het aanbod waardoor je al je

een succes. Zo groeit je mailinglijst

eerste inkomsten genereert.

namelijk zonder dat het je geld kost
en deze mailinglijst is een vijver van
potentiële toekomstige klanten.

3

Maak een verkoop funnel
Bouw een automatisering
waarin je jouw nieuwe

En uit deze vijver kun je direct, maar

contacten opwarmt voor je

ook bijvoorbeeld pas over een jaar,

bedrijf en product. Uiteindelijk

sales halen.

doe je dan nogmaals je aanbod.

Het klaarzetten en in werking zetten
van de break-even funnel bestaat uit
vier stappen:

4

Start met adverteren
Staat alles klaar? Dan kun je
gaan starten met adverteren
met je weggever, om zo nieuwe
contacten binnen te halen

MET DE BREAK-EVEN FUNNEL
KAN JE JOUW MAILINGSLIJST
L ATEN GROEIEN
ZONDER DAT HET GELD KOST

op je lijst. De kosten van het
adverteren verdien je weer
terug door het aanbod op je
bedankpagina en in je funnel.

CART AB AN DON MEN T
+ ON D ERST EUN EN D E
PART IJEN TOEVOEG EN
Een gemiddeld bedrijf binnen de
e-commerce loopt 75% van de
aankopen vanuit klanten mis wegens
een verlaten winkelwagen. Herinner die
klant er dus aan dat de bestelling nog
niet voltooid is en verhoog je omzet!
Dit doe je door middel van een verlaten
winkelwagen automatisering. Deze
checkt vanzelf wanneer iemand een
aankoop niet voltooit, waarna de mail
met een herinnering wordt verstuurd.
In deze mail ziet je klant direct welke
producten nog klaarliggen, die ze
vervolgens via de button alsnog kunnen
afrekenen.
HERINNER JE KL ANT ER AAN DAT DE BESTELLING

Te gebruiken met Shopify,

NOG NIET VOLTOOID IS EN VERHOOG JE OMZET

WooCommerce, BigCommerce of
custom API koppelingen.

JOUW EERST E
PROD UC T L AN C ERIN G
Tijdens deze fase ga je contacten werven

Vervolgens kun je door middel van de challenge

door ze zich te laten inschrijven voor de

waarde bieden en je deelnemers overtuigen van

challenge die je gaat organiseren.

jouw expertise en jouw product.

Wil je een nieuw online product op
de markt brengen? Doe een lancering
door middel van een challenge!
Waarom een challenge? Het is dé
manier om jouw potentiële klanten een
voorproefje te geven van wat ze kunnen
verwachten van jouw product. Het is
als het ware een testperiode waarin de
deelnemers een idee krijgen van wat je
hen kunt bieden. Zo zet je niet alleen de
basis neer voor jouw product, maar ook
voor jezelf.
Tijdens de challenge kun je laten zien
wat je te bieden hebt en waar jouw

Vervolgens kun je jouw product beschikbaar

Ook nadat de verkoopperiode stopt, dien

stellen. De kans is nu veel groter dat er

je nog contact te onderhouden met alle

expertise ligt. Wek vertrouwen op bij je

deelnemers van de challenge, om zo alsnog

doelgroep, dit vertrouwen hebben de

het maximale uit de lancering te halen. Je kunt

deelnemers nodig om uiteindelijk over

contacten zijn die overgaan tot aankoop.

ze namelijk altijd later nog een aanbod doen,
bijvoorbeeld een ander goedkoper product.

te gaan tot aankoop.

FUNNEL REC EPT EN
maak een automatische serie

In MailBlue staan meer dan 200

• Meer sales binnen te halen

voorgebouwde automations klaar die

• Meer bezoekers te genereren

je direct kunt inladen en gebruiken. Zo

• Sales processen te automatiseren

vind je automations die je helpen om:

• Contact tevredenheid te verzorgen
• Contact profielen aan te vullen
• Tags toe te kennen op basis van
interesses, met gepaste follow-up
• Reminders te sturen voor verlaten
winkelwagens
• Engagement uit te meten
• Nieuwe contacten te verwelkomen
• Follow-ups te sturen op basis van
eerder gekochte producten
En nog veel meer!

ONZE AUTOMATIONS HELPEN
JE ONDER ANDERE OM

M E ER DAN 2 0 0 AUTOMAT IONS DIR E C T IN TE L ADE N !

MEER SALES BINNEN TE HALEN EN
MEER BEZOEKERS TE GENEREREN

SEGMEN T EREN
TAG KO PERS
& UI TSLUIT EN

content die specifiek voor dat segment
interessant is. Ook toe te passen in
automatiseringen!

Segmenten zijn in weze groepjes

Zo kun je bijvoorbeeld de contacten

van contacten. Elk segment

die je product gekocht hebben een

bevat contacten die dezelfde

tag meegeven. Zo weet je precies wie

eigenschappen hebben of hetzelfde

er al gekocht heeft en wie je dus geen

gedrag vertonen.

e-mails meer hoeft te sturen waarin
je dat product aanbiedt. Je filtert

Als je je contacten segmenteert, kun

hen, zoals in het voorbeeld hiernaast,

je gerichter mailen. Je stuurt enkel

geautomatiseerd uit je verkoop funnel.

HET CRM BIEDT JE DE MOGELIJKHEDEN OM
JOUW PROCESSEN EENVOUDIG TE MANAGEN
EN GROTENDEELS TE AUTOMATISEREN

C RM D EALS
Hoe fijn zou het zijn als je
jouw (verkoop)processen kunt
automatiseren en beheren in
MailBlue? Dit kan met het CRM
systeem!
In het CRM systeem kun je jouw
persoonlijke salesfunnel op een
overzichtelijke en visuele manier
inrichten. Zo zie je in één oogopslag in
welke fases jouw leads zich bevinden in
het verkoopproces en welke taken voor
je klaarliggen.
Het MailBlue CRM biedt je de
mogelijkheid om jouw processen
eenvoudig te managen en grotendeels
te automatiseren, om zo jouw potentiële
klanten nog persoonlijker op te volgen
en sneller te converteren.

‘‘

Het krachtige van MailBlue zijn de
segmentatiemogelijkheden. Een mailtje
is niet altijd voor iedereen op onze lijst
relevant, maar door slim gebruik te maken
van de mogelijkheden (heeft iemand wel/
niet geopend, in wat voor tijdzone zit hij/zij,
heeft hij/zij geklikt op de link in een e-mail,
etc.) kunnen we ervoor zorgen dat de juiste
persoon, de juiste mail op het juiste moment
ontvangt.
Door MailBlue te gebruiken hebben we per
direct onze open-rates verhoogd, bereiken
we een groter gedeelte van onze lijst en
hebben we veel beter inzicht in de cijfers van
onze business, waardoor we veel makkelijker

‘‘

kunnen opschalen.

I NT ER NE T M A R K E T I NG UNI E
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V E RS T U U R MA IL O P NIEUW BIJ NI ET GEOPEND

WERK MET EEN LEAD MAG N ET

Als contacten na een dag je e-mail

hebben geopend. Hier kan je jouw

Als je wilt dat mensen hun naam

nog niet hebben geopend, is de

open-rate enorm mee opkrikken.

en e-mailadres invullen, moet

kans groot dat dit ook niet meer

er natuurlijk ook iets tegenover

gaat gebeuren. Je kunt daarom

Verstuur je nieuwsbrief nogmaals

staan. Enkel een inschrijfformulier

met MailBlue gemakkelijk dezelfde

met één klik op de knop of

voor de nieuwsbrief is

e-mail nogmaals versturen naar

doe dit geautomatiseerd in je

tegenwoordig niet meer

alle contacten die hem nog niet

automatisering.

voldoende. Met de hoeveelheden
mails die men dagelijks ontvangt,
is het van belang om met een
goed aanbod te komen. Een
aantal voorbeelden van een lead
magnet:

• een e-book
• een online videotraining
• een kortingscode
• een quiz
• deelname aan een
(facebook) challenge
• hosten van een webinair

WI N # 0 3

WI N #04

T E S T J E O N D E RWE R PR EG EL *GET THE CL I CK!*

GEBRU IK 1 C TA PER E- MAIL

Maak gebruik van één call-toaction per e-mail. Verwar je lezers
niet met teveel verschillende
mogelijkheden en leg de focus
Van alle e-mails die jouw

kleuren val je al sneller op in een

op je main goal. Wil je dat ze je

contacten ontvangen, moet juist

inbox. Elke doelgroep is natuurlijk

blog lezen, of dat ze een aankoop

die van jou opvallen. Het is dus

anders dus test daarom ook wat

doen, of misschien wel een review

belangrijk dat je een pakkende

voor onderwerpregel voor jou

achterlaten?

onderwerpregel hebt die

het beste werkt. Door middel

direct de aandacht trekt. Spreek

van een split test (A/B test) kun je

Behoud de focus met één

je contacten bij de voornaam

gemakkelijk achterhalen wat voor

duidelijke actie die ze moeten

aan door gebruik te maken van

onderwerpregel tot de meeste

uitvoeren: een druk op de knop.

personalisatie tags. Daarnaast

opens leidt.

kun je ook gebruik maken van
emoticons, door middel van de

Zorg dat je knop / link ook opvalt
ten opzichte van de rest van je
mail, zodat direct de aandacht
naar het doel van de mail gaat.

‘‘

‘‘

uit mijn e-mailmarketing groeien. Door

productaanbiedingen te sturen, specifiek

slimme ‘triggers’ te gebruiken verstuur ik

voor hun werkzaamheden, zochten we een

mailings die nog niet zijn geopend opnieuw,

geavanceerde ESP. Hierin vonden we MailBlue

dit leidt direct tot meer resultaat. Vervolgens

met ActiveCampaign. MailBlue denkt mee

kan ik ook nog eens mijn mailings veel

hoe we onze funnels kunnen optimaliseren

persoonlijker maken, nee... niet door een

om zo het hoogst mogelijke rendement te

voornaam te noemen maar door iemand

behalen. De functionaliteit die voor ons het

enkel mailings te sturen over de onderwerpen

verschil maakt is de automatisering. Op basis

waarvan hij/zij van heeft aangegeven

van o.a. aankoopgedrag, tijd en interesses

geïnteresseerd in te zijn. Bijvoorbeeld door

kunnen wij vooraf opgestelde service e-mails

op een bepaalde link te klikken of informatie

automatisch laten versturen.

‘‘

vanuit een quiz.

YO U RI M E U LE M AN

Om onze klanten informatie en

Dankzij MailBlue en ActiveCampaign
kunnen we onze klanten nog meer doen
verwonderen, door een persoonlijke
benadering te geven.

‘‘

Sinds ik MailBlue gebruik zie ik de resultaten

COO L SA F E T Y

WI N # 0 5

WI N #0 6

D E ‘9 - WO RD’ E -MA IL

SEGMEN T EER JE LEAD S MET T Y PEF ORM

De kracht van een 9-word e-mail
schuilt dan ook in het feit dat
het een kort berichtje is, alsof
je een appje stuurt, waarbij je
persoonlijke interesse toont in je
contacten en ze een korte vraag
stelt. De kans is dan vele malen
groter dat je hier ook werkelijk
respons op ontvangt.

Tips & tricks
• Breng het gesprek op gang
door een korte vraag te stellen,
zoals: “Wat vond je van mijn
training?” of “Kan ik je nog
helpen met...?’’
• Plaats alleen tekst in de mail,
geen verdere opmaak, zodat

Haal nieuwe contacten binnen
door middel van een survey of
een quiz. Een leuke en interactieve
manier om extra informatie te
verzamelen van je contacten.
Hiermee creëer je namelijk
ruimte voor meer vragen en kun
je jouw contactprofielen verder
uitbreiden.

er geen afleiding is.
• Maak de mail persoonlijk
door de voornaam te noemen
in de mail door middel van de
personalisatie tags.
• Gebruik geen hoofdletter in je
onderwerpregel, zodat het nog
persoonlijker overkomt.

Met de informatie die je verzamelt,
kun je vervolgens nog beter
segmenteren en gerichter mailen
naar je contacten.

WI N # 0 7
L EA D S CO R E

WI N #0 8
Gebruik lead scoring om de
betrokkenheid van je contacten

M AI L BL U E ACAD EMY

te meten en interessante leads te
identificeren. Bezoeken ze je site?
Openen ze een bepaalde mail?
Dienen ze een formulier in? Voeg
dit toe aan de lead score, zodat je
in één oogopslag kunt zien hoe
betrokken ieder contact is.

Zodra je contacten een bepaalde
score bereiken, kun je ze
geautomatiseerd aan het CRM
toevoegen en een notificatie laten
sturen naar jouw salesteam. Op
deze manier kun je leads die klaar
zijn voor conversie op het juiste
moment opvolgen en precies die
informatie toesturen die ze op dat
moment in hun customer journey
behoeven. Bied ze uiteindelijk een
niet te weigeren aanbod aan en zie
je conversie stijgen!

Ontvang een jaar lang gratis

theorie wordt toegelicht en je

toegang tot de MailBlue

praktisch verder wordt geholpen.

Academy (twv € 997,-) bij

Denk hierbij aan onderwerpen

jouw MailBlue abonnement.

zoals:

In de MailBlue Academy delen we

• Lijstgroei

maandelijks toffe en waardevolle

• Klantprofielen opbouwen

content in de vorm van

• Segmenteren

videotrainingen en werkmodules,
zodat jij het maximale uit jouw

Nu gratis bij jouw

e-mailmarketing kunt halen.

MailBlue abonnement!

Per training gaan we in op een
relevant onderwerp waarbij de

I NTEGREER EN AUTOMAT ISEER PROC ESSEN
MAILB LUE IS AAN MEER DAN 1000
V ERSC H ILLEN D E SY ST EMEN
T E KOPPELEN

EN N OG V EEL MEER. . .

H U LP N O DIG B IJ J O U W
O NLINE MA R KETIN G?

VRAAG JOUW G RAT IS PROEFACCOUN T AAN V IA
WW W. MAILB LUE. N L /PROEFACCOUN T

UITBE STE DE N

OF
TR A IN ING

Uitgebreide en visuele automatiseringen
Oneindig veel segmenteer mogelijkheden
Gratis templates waarmee je direct aan de slag kunt
Gratis online starterstraining
Nederlandstalig support en een uitgebreide helpomgeving

SAL ES?

mail naar info@mailblue.nl en we nemen contact met je op

B U S IN E S S CL ASS
G E T O N B OA R D WITH U S!
Kom aan het begin van ieder jaar naar
ons Business Class event om je te laten
inspireren door experts op gebied van
online marketing, branding, sales &
social media en te omringen met likeminded ondernemers.

NIEUW JAAR.
NIEUWE DOELEN.
NIEUWE ENERGIE.
READY FOR TAKE OFF?
In samenwerking met

WWW. MAILB LUE. N L

