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CONTENT MARKETING
Met content marketing vertel je het verhaal van jouw merk, product of dienst aan jouw doelgroep.
Met deze whitepaper heb jij alles in huis voor een doelgroepgerichte content marketing!
Wat is content marketing?
Content marketing is een strategisch marketing en business proces gefocust op het creëren en distribueren
van waardevolle en relevante content. De focus ligt op het proactief zoeken naar onderwerpen die passen
bij de leefwereld van de doelgroep en vraagstukken waar de doelgroep (bewust of onbewust) mee zit.
Met content trekken we de doelgroep aan en beantwoorden we hun vragen. De content delen we op
kanalen waar de doelgroep te vinden is én waar de doelgroep ons kan vinden, met als doel het opbouwen
van een langdurige relatie, het creëren van kansen en het sluiten van deals.
Lees ons blog Wat is content marketing en ontdek meer!

Maak een content marketingplan in 7 stappen
Voordat je aan de slag gaat is het belangrijk dat je een content marketing plan hebt. Content marketing
zonder helder doel is als schieten met hagel. Bedenk bij het opstellen van je plan wat je wil bereiken, wie je
wil bereiken en wanneer je plan geslaagd is. Maak je doelstellingen tijdsgebonden zodat er wat te meten
valt en onderzoek hoe en waar je je doelgroep bereikt.
Stappenplan content marketing:
Stap 1. Stel SMART doelstellingen op
Stap 2. Bepaal je doelgroep
Stap 3. Bepaal een thema
Stap 4. Bepaal de middelen en kanalen voor de distributie van je content
Stap 5. Stel KPI’s op
Stap 6. Maak een content planning
Stap 7. Maak een begroting
In Een content marketing plan in 7 stappen laten we je zien hoe je een gefundeerd plan maakt!

Doelgroepgerichte content begint met een buyer persona
Wil je je doelgroep raken met relevante content? Dan moet je wel weten hoe je doelgroep eruit ziet. Om de
juiste doelgroep te bereiken stel je een buyer persona op: een fictief persoon die je ideale doelgroep
schetst.
Zo maak je een buyer persona:
Stap 1. Analyseer je eigen database
Stap 2. Vul de basisgegevens van je buyer persona in
Stap 3. Breng het doel van je buyer persona in kaart
Stap 4. Achterhaal de problemen en uitdagingen van je buyer persona
Stap 5. Onderzoek de mediaconsumptie van je buyer persona
Stap 6. Visualiseer je buyer persona
Stap 7. Voeg je buyer persona toe in HubSpot en maak dynamic content
In ons Stappenplan: zo maak je een buyer persona doorlopen we uitgebreid alle stappen met je.

Bereik je doelgroep met SEO-geoptimaliseerde content
Met SEO-proof content zorg je dat je doelgroep jouw merk vindt. Door zoekmachine optimalisatie toe te
passen op jouw website en content scoor je hoger in de zoekresultaten. Omdat de meeste zoektochten bij
Google beginnen, is dit een belangrijke stap in je content marketing!
Een goede SEO is gebaseerd op drie onderdelen. Wil je hoog scoren in Google? Zorg er dan voor dat je
alle drie de onderdelen voor elkaar hebt!
1. Content
Je website SEO optimaliseren begint bij doelgroepgerichte content. Achterhaal waar je doelgroep precies
op zoekt en laat keywords terugkomen in je titel en tussenkopjes. Tools als Answerthepublic en Google
Search Console geven je inzicht in de meest gebruikte zoekwoorden en topics.
2. Techniek
Zorg voor een snelle laadtijd van je website, voor desktop en mobiel. Check de mobielvriendelijkheid van je
website, zorg voor de juiste URL-structuur, headings die matchen met het zoekgedrag van je doelgroep en
een goede indexeerbaarheid van je website.
3. Autoriteit
Met linkbuilding laat je relevante externe websites met bereik naar jouw website linken. Zorg in je eigen
blogs en webpagina's voor voldoende interne en externe links.
Check ons blog SEO en content marketing als je meer over dit onderwerp wil weten!

Wat kost content marketing?
De kosten van content marketing hangen af van een aantal factoren. Want, welk doel wil je bereiken? En
wie wil je bereiken? Wat kost het optimaliseren van je website? Wat kost het om je bereik te vergroten met
advertenties op social media? De kosten van content marketing hangen ook af van het uurtarief waar je
mee werkt. Bij FNKE hanteren we een flat rate van €100,- per uur. Wij laten je zien hoeveel uur wij per taak
investeren, zodat je een idee krijgt van de kosten van content marketing.
Wil je meer weten over de kosten van content marketing? Lees verder in ons blog.

Nulmeting
3,5 uur

Buyer persona maken
6 uur

SEO optimaliseren webpagina
2 uur

KPI’s bepalen
2 uur

Tone of voice uitwerken
4 uur

Blog schrijven
4 tot 6 uur

Content marketingplan
4 tot 6 uur

Content topics bepalen
3 uur

Nieuwsbrief opstellen
3 uur

Wat levert content marketing op?
Content marketing is een investering die je doet voor de lange termijn. Wat we allemaal willen weten is: wat
levert content marketing op? Dit is afhankelijk van de kwaliteit en distributie van de content en of het
aansluit op de behoeftes van je doelgroep.
Wat content marketing kan opleveren:
1. Nieuwe leads
2. Stijging aantal websitebezoekers
3. Een hogere ranking in Google
4. Een hogere omzet
5. Hogere betrokkenheid van je doelgroep
6. Een beter imago
7. Een betere employer branding
Lees meer hierover in ons blog Wat levert content marketing op?

Inbound & content marketing
Wij geloven in de krachtige combinatie van inbound en content marketing. Inbound draait om gevonden
worden met relevante content, zodat je doelgroep naar jou toekomt in plaats van andersom. Content die
jouw doelgroep zélf vindt, op het moment dat ze er naar op zoek zijn.
Content marketing wordt ingezet voor branding maar ook voor loyalty, service en support. De content kan
via verschillende kanalen worden aangeboden: via search, email, advertising en offline zoals een
magazine. Met inbound zorg je ervoor dat je gevonden wordt, op het juiste moment. De focus ligt op het
binden van de doelgroep met content. Dat kan in allerlei vormen: blogs, vlogs, podcasts of interviews.
Kortom: met de juiste inbound en content marketing verover je de harten van je doelgroep, bouw je aan het
vertrouwen en uiteindelijk aan de relatie tussen jouw merk en jouw doelgroep.

Marketing automation: geautomatiseerde en persoonlijke content marketing
Met marketing automation optimaliseer en automatiseer je marketingactiviteiten. Het automatiseert taken
die herhaaldelijk terugkomen, zoals e-mail marketing, het opvolgen van leads en het maken van
rapportages. Marketing automation neemt niet alleen terugkerende taken uit handen, het zorgt er ook voor
dat je de juiste content op het juiste moment onder de aandacht brengt bij je doelgroep. Hiermee genereer
je nieuwe leads die vervolgens klant en uiteindelijk ambassadeur van je merk worden.
Zowel bij content marketing als bij marketing automation staat je doelgroep centraal. Je content stem je af
op je doelgroep, je bereikt je doelgroep organisch met de juiste zoektermen en benadert ze persoonlijk met
marketing automation. Met deze gepersonaliseerde ervaring bereik je nieuwe leads die uiteindelijk klant en
ambassadeur van jouw merk worden.
Met marketing automation maak je efficiënte workflows waarbij jij je kunt focussen op het creëren van
relevante content, het analyseren en bijsturen van campagnes en het opvolgen van leads. Met langdurige
klantrelaties als resultaat. Wil je alles weten over de toepassing van marketing automation? Lees dan
verder in ons blog.

Wil jij sparren met een content marketing expert?
Neem contact met ons op

