




Klanten en prospecten
Wie zijn onze danspartners?



Klanten en prospecten

Voor je begint aan de tango:

• Weet wie je klanten zijn

• Weet welke doelgroep je aanspreekt

• Zoek de beste communicatiemethode om je doelgroepen aan te spreken

Voor Flyer

Drukwerk voor iedereen

• Consumer

• KMO/SOHO

• Corpo

• Organisaties

Opsplitsing in doelgroepen

Evenementen, horeca, bedrijven, particulieren



Verleiden
Prospects overtuigen om te bestellen





Wie?

Professor psychologie en marketing 

Bekend voor zijn boek “Influence: The Psychology of Persuasion” (1984)

De 6 geheimen van het overtuigen

6 geheimen van het overtuigen:
• Wederkerigheid
• Sociale bewijskracht
• Consistentie en commitment
• Sympathie
• Autoriteit

• Schaarste

Nu aan €11,99 ipv €14,99 bij bol.com: http://www.bol.com/nl/p/influence/1001004004861415/

Robert Cialdini



Wederkerigheid

Doe iets voor een ander en de ontvanger
voelt zich verplicht iets terug te doen.
Het gaat om geven en nemen. Voor wat, hoort wat. 

Voorbeelden

Geef een cadeau:

Kennis: gratis affichegids

Tips en advies via Social Media

Handige info op het moment dat
de klant het nodig heeft

Gratis samples

Met kortingsbon voor eerste aankoop



Sociale bewijskracht

Als iedereen het doet, zal het wel goed zijn. 

Reviewplatform

Positief: klanten overtuigen klanten

Negatief: inzicht in wat je kan verbeteren

Andere klanten kochten ook

Producten die andere klanten ook kochten in combinatie met 
een gekozen item. 



Consistentie en commitment

Als bezoekers zich eenmaal hebben laten verleiden tot een 
kleine stap en een binding met je hebben (commitment), zijn 
ze eerder bereid om “ja” te zeggen. 

Social

Liken is veel meer dan een knop op Facebook

Abonneren op informatie

Newsletters en infogidsen

Gratis lay-outs

Auto-personalisatie 



Sympathie

Hoe sympathiek is jouw merk? Praten mensen graag over je? 
Bezoekers zeggen het liefst 'ja' tegen personen en bedrijven die ze 
kennen en graag mogen.

Steun een goed doel

Werk in op de emoties van je klanten. Charity is van onschatbare 
emotionele waarde in verkoop.

Deel klantenervaringen

Let op de manier waarop je met negatieve en positieve 
boodschappen omgaat.

Goede service en kwaliteit

Zijn nog altijd de beste manieren om de sympathie van je klanten te 
winnen.



“Als hij het zegt, dan zal het wel waar zijn”.

Andere merken tonen

Gebruik brands van je leveranciers om je eigen merk meer 
vertrouwen te geven: Betaalimethodes, drukpersen, 
Fotolia, bpost, UPS, TNT, ...

Laat je klanten spreken !

Customer testimonials en referenties

Geloofwaardigheid - vertrouwen



Schaarste en exclusiviteit

"Op=op". "Nog maar twee plaatsen beschikbaar!" Het creëren 
van schaarste is een krachtig beïnvloedingswapen om de 
twijfelende bezoeker op je website over de streep te trekken.

Exclusiviteit

Leg de nadruk op de het exclusieve karakter van je producten: je maakt 
drukwerk op maat van de klant!

Acties en promoties beperkt in tijd

Actie geldig tot eind deze maand

Bestel nu en krijg …

Aanwezigheid Miss Belgie, tickets voetbal, avant premières voor films, ...



Leiden
Het betere trechterwerk



Standaard conversietrechter



Stappen in conversieproces Flyer.be

Flyer.be volgt traditionele stappen in e-commerce proces:

Product
Winkelwagen

Check out
Conversion
Bevestiging

Tijdens het bestelproces wordt de focus steeds verlegd:

• Aantrekken van nieuwe klanten / nieuwe bestellingen

• Verkoop

• Afronden van de bestelling

• Informeren van de klant

De opbouw van je pagina’s moet die focus volgen.



Verleiden

Verleiden begint niet bij onze website:

Adwords, reclame, offline sales, visibiliteit, 190 lokale Flyerstores, …

Iedere doelgroep: eigen landingspagina met content op profiel van de 
doelgroep



Leiden

Bestaat uit 2 delen

Product selectie & winkelwagen: focus op vergroten winkelmand

Check out: focus op afronden van de bestelling



Leiden - product selectie en winkelwagen

Focus: verhogen van orderwaarde door meer producten in de winkelwagen te steken

Door:

Voordelen voor de klant duidelijk maken

Promoties

In-site bannering

Kortingscodes

Andere klanten kochten ook

Productdiversificatie

…



Leiden - Check out

Focus op afronden van de bestelling.

• Geen afleiding meer in het proces

• Maar 1 actie mogelijk

• Eenvoud: pagina’s worden herleid naar het absolute 
minimum

Test verschillende versies van de pagina’s met A/B 
testing. 



Bevestiging - retentie

Focus op informatie

Waar is mijn bestelling

Administratie: factuur?

Links naar vorige bestellingen



Conclusie
Wat hebben we vandaag geleerd?



Klanten en prospecten

Definieer je klanten. Weet wie je klanten zijn.

Weet wat je klanten willen van je. Zoek de beste manier om te communiceren met je klanten

Verleid je klanten

6 manieren om klanten te overtuigen/verleiden om bij jouw te kopen.

Leid je klanten door het bestelproces

Eenvoud 

Test alle stappen in het proces

Meet alle interactie van je klanten



Vragen?

www.flyer.be

070 222 309

Via e-mail

cedric.degruyter@flyer.be - laurent.schauvliege@flyer.be


