Met de juiste content strategie
krijg je sneller “JA”.
Vijf tips voor het maken van een content gedreven e-commerce
ervaring om B2B kopers snellere, betere en weloverwogen
keuzes te laten maken.
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Content belangrijker dan ooit in B2B sales
Content is tegenwoordig nog
belangrijker geworden in B2B sales.
59% van alle B2B kopers vindt online
oriënteren belangrijker dan het directe
contact met hun account manager of
sales agent.¹ Daarnaast worden die
typische B2B aankoopbeslissingen in
57% van de gevallen al gedaan voordat
er contact geweest is met een sales
agent.²
Dat is waarom de moderne B2B
organisaties hun content marketing
beter op orde hebben dan ooit. Er wordt
zelfs gesproken over een zogenoemde
“arms race” mentaliteit om meer
content te pushen dan hun directe

concurrentie. Alles om de concurrent
voor te blijven.
Toch kan te veel content ook tegen
je werken. B2B kopers kunnen
overweldigd raken door teveel
informatie. Tegelijkertijd wordt meer
dan de helft van alle B2B aankopen
worden gedaan door een samengesteld
gezelschap, bestaande uit meerdere
stakeholders met verschillende
interessegebieden of specialiteiten.
Wat doet dit met je content strategie?
Je content daar afleveren waar het
hoort en je B2B e-commerceplatform
dat zoveel mogelijk voor je laten doen.
Kortom, content-powered commerce.
			

“Death of a B2B Salesman,” Forrester Research, March 2015. 2IBID. 3DemandGen Report’s
7th Annual B2B Buyer’s Survey, 2017.
1

			
Deze whitepaper bevat 5 tips om jouw
content-powered commerce activiteiten
te stroomlijnen en jouw B2B kopers
zo bij de juiste content te krijgen en
de betere aankoopbeslissing te laten
maken.

HOE CONTENT HET
KOOPGEDRAG
BEÏNVLOED

89

%

“89% van de B2B kopers geeft aan dat de
keuze voor de partij waarbij zij hun aankoop
doen, beïnvloed wordt door de content die zij
geserveerd krijgen. Deze content helpt bij het
maken van een ROI analyse of bij het bouwen van
een business case voor de aankoop.”.
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1 Definieer jouw ideale customer journey
en de belangrijkste persona’s.
Voor je een contentplan kunt maken,
is het belangrijk dat je weet wie
op welke manier bij jou koopt. Dit
noemen wij het definiëren van een
customer journey en key-persona’s.
Heb je bijvoorbeeld een simpel
product of een verbruiksartikel, dan
is de customer journey mogelijk heel
simpel en zijn je persona’s in een
paar items te vatten. Ook kan het
grootste deel van je sales natuurlijk
al online plaatsvinden.”
Ga je duurdere, meer complexe
producten of producten met een
eigen configuratie verkopen, dan zijn
er hoogstwaarschijnlijk meerdere
stakeholders betrokken bij de

aankoopbeslissing of zijn er meer
stappen nodig om de sale succesvol
te laten zijn dan bij het eerdere
scenario.
“Er is ook nog een variant waarbij
je sommige eenvoudige producten
online verkoopt of juist waarbij je
alleen je grote accounts verkoopt via
een e-commerce platform. Ook kan
het zijn dat je bepaalde producten
offline in een meer traditionele
vorm aanbiedt. Hoe complexer de
customer journey, hoe relevanter het
is om content in te zetten waarbij je
de koper helpt de juiste beslissing te
maken.

Weet hoe jouw klanten willen shoppen, en weet
wie ze zijn. Zet de juiste content in om jouw klant
te helpen de juiste stappen te doorlopen.

Stel bijvoorbeeld
deze vragen
Weet je niet precies hoe
de customer buyers
journey er uit ziet en waar
je content frictie weg
kan nemen? Interview je
accountmanagers of zelfs
klanten met vragen zoals:
Wie doet wat in welke stap
in het aankoopproces?
(procurement, IT, etc.)?
Wat verwacht je dat er
moet gebeuren in elke
stap? What kind of action
should be taken?
Waar loopt de
accountmanager of
sales verantwoordelijke
doorgaans vast?
Welke informatie mist er of
is moeilijk te lokaliseren?
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2 Maak contentcreatie een integraal
onderdeel van de koopervaring.
Content moet een volwaardig
onderdeel zijn van de koopervaring
van begin tot eind. Het moet vragen
beantwoorden van kopers, twijfel
wegnemen en obstakels uit de weg
halen die leiden naar de aankoop.
Wanneer je eenmaal jouw persona’s
hebt gedefinieerd en er achter
bent hoe je sales cycle loopt, kan
je beginnen met het stellen van
doelen voor elke stap in de journey.

De meeste B2B kopers beginnen
gewoon met het zoeken op
Google. Dat betekent dus dat hun
shopervaring al begint voordat ze
op jouw platform aankomen. Om
B2B kopers in die fase al te claimen
is het belangrijk dat content en
product SKU’s weergegeven worden
in Google en vanzelfsprekend
SEO-technisch zo hoog mogelijk
geplaatst worden. “Het is dus goed
om te weten op welke termen jouw

Help ze jou te vinden!

B2B koper zoekt en hoe je dit op
een logische, voor Google leesbare
manier in je content verwerkt.

Content moet vragen van kopers
beantwoorden, twijfel wegnemen en
obstakels uit de weg gaan.

Een SEO expert kan jou helpen
om de waarde en zichtbaarheid
van je content te verhogen voor
verschillende search engines,
zoals Google. Je kan natuurlijk ook
simpelweg focussen op het maken
van jouw eigen in-depth content
specifiek voor jou niche product.
Dan ben je altijd uniek! Weet wel,
Google ranked niet meer op hoe
vaak je woorden gebruikt in 1
artikel. Daarentegen, in het huidige
algoritme gaat het om authenticiteit
en leesbaarheid voor mensen, niet
door robots.
Niet onbelangrijk is dat Google
rankt* op snelle laadtijden en
mobile-friendliness. Als jouw
platform mobiel niet lekker werkt,
investeer dan vooral eerst in een
goed design of goede UX strategie,
voordat je een content strategie ten
uitvoer brengt.
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Graaf een stukje dieper.
Later in de customer journey zullen kopers minder tijd spenderen op Google
en meer op jouw platform.

Als kopers oprecht geïnteresseerd zijn in jouw product
kijken ze veelal naar de volgende soorten content:
Video’s
Kopers willen zien hoe een product
werkt. Of het nu iets complex is,
zoals een medisch apparaat, of iets
zo eenvoudig als een bureau. Er is
wel een sterke voorkeur voor video’s
in een realistische “real world”
omgeving. Ook how-to video’s of
een video over het maken van een
afspraak voor een demo van het
product in real life zullen jou helpen
om je B2B kopers over de streep te
trekken.		
 roduct specificaties
P
Kopers moeten weten of het
product dat zij kiezen precies
datgene is wat ze moeten hebben,
hoe eerder in het aankoopproces,
hoe beter.”. Een goed ingericht en
vindbaar product is dus cruciaal.
Denk daarbij aan de juiste
attributen, product specificaties en
vindbaarheid op de juiste keywords
en synoniemen.

Prijzen
Voor B2B organisaties is prijs vaak
een concurrentiegevoelig geheim.
Dit is wellicht wat achterhaald. Als
het voor zakelijke kopers lastig
is om de prijs te vinden, wordt
er al snel aangenomen dat het
product dan te duur is. De kans
bestaat tevens dat ze tijd verdoen
met zoeken naar producten die
niet in budget passen en dat
frustreert. Door transparant te
zijn in richtprijzen of door een
downloadbare prijslijst, voorkom je
mogelijke frustratie en accelereer je
je verkoopkansen.
Voorraad
Kopers moeten weten of een
product direct beschikbaar is of niet.
En als dat niet zo is, wanneer dan
wel? Idealiter presenteer je deze
informatie net als andere product
data. Zo snel en direct mogelijk.

En dus niet, wat we nog wel eens
zien, dat er tijdens het bestellen
pas een errormessage verschijnt,
die zegt dat het product (nog) niet
beschikbaar is. Frustratie en frictie.
Wie is mijn contactpersoon?
Sommige kopers zullen vragen
hebben die de website niet
beantwoordt. Dat kan gebeuren,
niet erg! Als dit gebeurt, moet
het duidelijk zijn met wie zij
contact kunnen opnemen. Maak
snel duidelijk hoe ze dat het
beste kunnen doen. Wie is hun
accountmanager, wie zit er op
klantenservice klaar en zijn ze
beschikbaar? Chat is een goed
voorbeeld om snel tot interactie over
te gaan. Ook contactformulieren
met een bijpassende garantie
op een reactietijd, of simpelweg
een algemeen maar bereikbaar
telefoonnummer.
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Content gedreven commerce
in elke stap van de customer journey JOURNEY
Fases van de
customer journey

Doelstelling

Content opties

Onderzoek

Bekend worden met
de producten of de
verschillende aanbieders

Interesse

Interesse is daar, we
maken een shortlist van
leveranciers en producten.

SEO vriendelijke content
plaatsen zoals: best-practices,
blog posts, rich product
snippets, product reviews, en
“how-to” videos
Informatieve content, prijzen en
voorraad. Klant-testimonials,
product video’s and foto’s, en
product specificaties.

Overwegen

Keuze maken tussen 2 of 3
producten en bestellen.

Op keuze-maken gebaseerde
content zoals offertes, ROI
berekeningen, technische
specificaties en documentatie
etc.

Bestaande klant

Hulp zoeken in het gebruik
van het product en nieuwe
producten aanschaffen.

Ondersteunende
documentatie zoals
handleidingen, diagrammen,
installatieschema’s etc.
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3 Laat kopers hun eigen pad kiezen

Kopers aan de juiste content
koppelen maakt dat een
aankoopervaring meer
gepersonaliseerd is en dat geeft
relevantie. Een simpele maar
effectieve manier om kopers te
koppelen aan de juiste content
is door simpelweg te vragen wie
ze zijn. Laat ze bij hun registratie
bijvoorbeeld kiezen voor een
aanspreektitel of een functietitel.

Je weet direct in welk bakje ze
vallen en hoe je ze in het vervolg,
wellicht zelfs AI-based kan
targetten.
Je kan tevens kopers triggeren om
een account aan te maken. Zo krijg
je de mogelijkheid content op maat
te serveren maar ook offertes te
bewaren, wensenlijsten te delen
etc.
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4 Bouw jouw eigen e-commerce
content map
Als je alle voorgaande stappen in
het definiëren van je kopers, de
customer journey en de personas
hebt afgerond kan je je content map
gaan opstellen.

Hierbij een eenvoudig schema met
fases en personas om je content
op te plotten.

Je content map bevat verschillende
soorten content en ervaringen voor
elk type persona in elke fase van je
customer journey.

Meer informatie over het
creëren van inhoudgestuurde
eCommerce-ervaringen.
Meer informatie

Personas
Customer Journey
Onderzoek
Interesse
Overwegen
Kopen
After-sale

Office Manager

IT Manager

Marketing
Manager
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5 Vergeet de mobiele ervaring niet.
Het is een mythe dat B2B
kopers verknocht zijn aan hun
vertrouwde desktop PC. Ook hier
is de mobiel vriendelijke website
cruciaal. Meer dan 40% van de
aankoopbeslissingen wordt
beïnvloed door content wat op de
juiste plek op een mobiel device is
weergegeven. Verwacht wordt dat
dit percentage nog zal gaan groeien,
aangezien Google meer en meer
inzet op de mobiele vriendelijkheid
van pagina’s in hun ranking. Gezien
het feit dat steeds meer en meer

millennials deel uitmaken van de
toekomstige B2B-kopers, is het
gebruik van de juiste mobiele
strategie ook steeds meer van
belang.
Ook het gebruik van
telefoonfuncties, zoals de camera
voor augmented reality of het
gebruik van push notificaties, is niet
meer weg te denken.”.

Mobiel vriendelijke content beïnvloedt gemiddeld
meer dan 40% van de totaleomzet in grotere B2B
organisaties.
4

4

Meer informatie over content
aangedreven commerce voor
mobiele platforms?
Bekijk hier meer

“Mobile Marketing and the New B2B Buyer,” The Boston Consulting Group in partnership with Google, October 2017.

40
MEER DAN

%
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Hoe Magento helpt in de juiste content strategie
Content doelstellingen

Handige Magento functionaliteiten

Elke vorm van custom en headless
designs

Eindeloze flexibiliteit in het maken van je eigen
passende design en custom uitbreidingen via
modules en maatwerk.
“No code” content creatie, segmentatie en targeting
mede gebasseerd op AI.

Vervang content sneller, creeer content
voor verschillende personas en markt
segmenten en beinvloed gebruikers met
AI-based product recommendations of
user-generated content.
Creeer mobiele ervaringen van
hoge kwaliteit, afgewisseld met een
persoonlijke en interactieve benadering
op elk type device.
Lever een echte B2B ervaring

Integreer native tooling zoals Yotpo voor User
Generated Content en reviews.
PWA helpt om de mobiele ervaringen naar het
volgende niveau te tillen door altijd beschikbaar te
zijn, snel te werken en persoonlijke notificaties te
sturen.
Een grote selectie aan standaard B2B features helpt
jou snel up and running te zijn. Denk daarbij aan
quick ordering, custom catalogi en prijslijsten per
klant(groep), offertes en bestellijsten.

Magento is een flexibel platform dat zorgt dat jouw
content strategie ook echt zichtbaar wordt en werkt!
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Key takeaways
 2B kopers maken veelal hun keuze
B
voordat ze gesproken hebben met een
accountmanager. Kwalitatieve content die
gevonden wordt is belangrijker dan ooit!
 oud er rekening mee dat er meer mensen
H
betrokken zijn bij aankoopbeslissingen.
Serveer de juiste content aan de juiste
personen om je sale te versnellen!

Door je content te targetten kan je elke
B2B persona aanspreken wanneer jij dat
wil!
Stel een duidelijke customer journey op
en richt je e-commerceplatform goed in,
alleen dan kan je echt scoren!

Guapa & Magento Commerce
Guapa is als Adobe Gold Partner en Magento Enterprise partner in staat
schaalbare en robuuste platformen te bouwen door techniek en inzicht te
verbinden. Met liefde voor ons vak zijn we in staat om vanuit een betrokken
houding een optimaal en toekomstbestendige product neer te zetten. Met
Magento 2 Commerce kan zowel je B2B als B2C business excelleren.
We plannen graag een demo in om de mogelijkheden voor jouw organisatie te
bespreken.
www.guapa.nl/contact

