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Tekst in 2 kolommen

Even voorstellen, wie zijn wij?
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Alleen tekst

WAAROM MARKETING AUTOMATION 
@PORT OF ROTTERDAM?

• Beter sturen op effectiviteit van campagnes

• Inzicht in interesse en de klantreis van onze doelgroep

• Op het juiste moment met relevante communicatie in contact met de juiste contactpersoon

• Groter bereik met onze marketing en commerciële activiteiten
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Achtergrond (Lichtblauw)
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Alleen tekst

Kort: hoe werkt marketing automation?
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Afbeelding (XXL)
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Alleen tekst

MARKETING & SALES FUNNEL KPI’s
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New contacts

Marketing Qualified Leads

Sales Accepted Leads

Business Qualified Leads

Customers

Marketing 

Sales 

Strangers



Alleen tekst

KLANTREIS: HAVENMANAGER PORT AUTHORITY
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Welke impact heft de ontwikkeling

in de scheepvaart op onze haven

Welke technologie is voor 

onze haven interessant?

Past de oplossing voldoende

bij onze wensen?

Awareness Consideration Decision

• Kunnen we onze dienstverlening 

efficiënter organiseren

• Hoe houd ik overzicht?

• Wat is de toekomst van de scheepvaart?

• Wat kan ik doen om commerciële 

belangen te behartigen door te 

digitaliseren?

• Hoe houd ik de balans tussen veiligheid 

en werkbaarheid?

• Wat zijn nieuwe technologieën of 

methodiek toegepast in havens?

• Welke innovaties zijn er in de 

scheepvaart die interessant zijn voor 

onze haven?

• Hoe krijg ik budget los intern?

• Wat zijn de mogelijkheden om 

bestaande tooling te vervangen?

• Heb ik vertrouwen in het systeem, in 

de oplossing?

• Is de oplossing gebruiksvriendelijk 

voor de community?

• Is het mogelijk om de applicatie te 

koppelen met het havenmanagement 

systeem?

• Binnen welke tijd kan het systeem 

geïmplementeerd worden?



Afbeelding (XL) 3x

KLANTREIS – CONTENT – KANALEN - CONTACT 
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Afbeelding (XXL)
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Afbeelding (XXL)
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Alleen tekst

Campaign flow

Trigger email Media Landingspagina Download email



Tekst Links + afbeelding (M)

RESULTATEN BOVEN VERWACHTING

RESULTATEN tot nu toe

# 632 bestaande CRM contacten

# 551 nieuwe contacten door de campagne

# 1000 unieke downloads

# top engagement LinkedIn
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Tekst Links + afbeelding (L)

Lessons learned

1. Verdiep je goed in je keuze 

voor platform & partner 

2. Neem je organisatie mee 

3. Goede samenwerking tussen 

marketing & commercie

4. Begin klein met enthousiaste 

mensen

5. Werk doelgericht

6. Deel resultaten & blijf 

optimaliseren
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