
Check check,
dubbel check

Onderstaande MailBlue checklist gaat je helpen om je account goed in te richten, maar 
ook om het overzicht te bewaren als je al een tijdje onderweg bent met onze software.

Even kwijt hoe je onderstaande punten ook alweer moet instellen in MailBlue? Bekijk 
dan onze artikelen op help.mailblue.nl. Daarin staan de punten uit de checklist uitgebreid 
uitgelegd in de vorm van tekst en/of video.

Stel je afzendadres in: het e-mailadres dat je bij e-mail voor inloggen gebruikt, wordt 
automatisch ingesteld als standaard afzendadres bij je campagnes en e-mails uit 
automatiseringen. Handig als je deze meteen goed instelt!

Voer je adresgegevens in: adresgegevens zijn verplicht om in te vullen anders kun je 
geen e-mails en campagnes verzenden. Tip: zodra je je adresgegevens hebt ingevuld 
kun je deze automatisch in de footer laten verschijnen met personalisatie tag %SENDER-
INFO-SINGLELINE%

Voorkom dat je in de SPAM terecht komt: stel bij de geavanceerde instellingen in dat 
je je eigen e-mail verificatie beheert. Dit doe je door je DKIM, SENDER en DMARC in te 
stellen. Tip: test via mail-tester.com of je alles goed hebt ingesteld.

Plaats tracking op je website: met sitetracking houd je het gedrag van je contacten bij 
op je website. Handig wanneer je een lead of klant wil retargeten om extra informatie te 
sturen als het contact nog geen conversie bij je heeft gedaan. 

Bouw een standaard e-mail template: zet een template klaar in je eigen huisstijl 
voordat je begint met het maken van een campagne of automatisering. Zo kun je straks 
snel aan de slag!

Maak een lijst aan: minimaliseer het aantal lijsten zodat je overzicht hebt in je account 
en segmenteer binnen deze lijsten met tags. Bijvoorbeeld: klantenlijst en leadlijst. 

Gebruik de blauwe vakjes om de punten af te vinken :)

Maak aangepaste velden aan: ga je een bestaande contactenlijst importeren? Zorg 
dan dat je alle velden die je nodig hebt in MailBlue hebt aangemaakt voordat je de import 
doet. 

Werk contactgegevens automatisch bij: als je meerdere contactlijsten importeert die 
overlap hebben, selecteer dan het vinkje van ‘update bestaande contacten tijdens het 
importeren’ aan zodat alle informatie op contactniveau actueel is. 



Gebruik tags: om alle data overzichtelijk te houden, gebruik je tags om gedrag, interesse 
en acties van je contacten in samen te vatten. Deze informatie kun je ook weer gebruiken 
om op te segmenteren. 

Maak een opt-in formulier en integreer deze op je website: belangrijk punt, hiermee 
verzamel je al je leads voor je mailinglijst! Houd hem simpel gebruik alleen voornaam 
en e-mailadres. 

Personaliseer je e-mails: gebruik %FIRSTNAME% in de onderwerpregel en in de 
eerste zin van je e-mail om je open-rate te verhogen. 

Zet een welkomst funnel klaar: heet je leads welkom met een bevestigingsmail en 
vraag hen meteen naar hun interesses zodat je ze beter en gepersonaliseerder kunt 
opvolgen!

Installeer de engagement tagging funnels: deze funnel houdt op de achtergrond de 
interactie van je contacten bij met de content die je stuurt. Tip: schoon regelmatig de 
contacten met de tag inactive of met de status uitgeschreven op. 

Werk met een content funnel: zet deze vol met blogs, reviews en storytelling zodat je 
contacten betrokken blijven met je bedrijf.

Bouw de funnels die voor jou van toepassing zijn: denk aan de break-even funnel, 
webinar funnel, sales funnel of e-commerce funnels voor je webshop. Het helpt om eerst 
je klantreis uit te schrijven op papier voordat je start met bouwen.

Label je automatiseringen: zorg voor overzicht en label je automatiseringen met een 
logische benaming zodat je hierop kunt filteren. 

Richt je salespijplijn in: gebruik logische stadia die voor jouw business van toepassing 
zijn zodat je warme leads snel telefonisch kunt opvolgen. 

Testen, testen, testen: heb je een integratie gemaakt met een andere software? Test 
deze dan voor je aan de slag gaat. Hetzelfde geldt voor een nieuwe funnel. 

Optimaliseer je funnels: blijf alert en check regelmatig de rapportages van je campagnes 
en automatiseringen. Concentreer je op het verhogen van je open-rate.

Gebruik de blauwe vakjes om de punten af te vinken :)
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