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Marketing. 

De definitie van de American Marketing Association 
(AMA): ‘Marketing is de, op de behoeften van de 
afnemer afgestemde ontwikkeling, prijsbepaling, 

promotie en distributie van producten en diensten, 
teneinde planmatig ruiltransacties te creëren waarmee 

organisaties en personen hun doelstellingen trachten 
te verwezenlijken.’

Bron: marketingwiki



Strategie. 

“Masterplan”
Bron: wikipedia

”Het bepalen van de doelen van een 
onderneming en het geheel van samenhangende 
keuzen met betrekking tot de inzet van middelen 
en deelactiviteiten om die doelen te realiseren.“

Bron: Kenneth 
Andrews/managagementissues.com



Contentmarketing. 

“Content marketing is een strategische marktbenadering 
gefocust op het creëren en distribueren van waardevolle, 
relevante en consistente content, met als doel om een 
duidelijk gedefinieerd publiek aan te trekken en te 
behouden met als uiteindelijke doel deze om te zetten tot 
winstgevend klantgedrag.” 
Bron: CMI/Slagtermedia



“ALLES IS CONTENT. ER IS 
PROMOTIONELE EN RELATIONELE 

CONTENT”



Impact. 

Synoniem = invloed. De mate waarin iemand zich 
een bepaalde boodschap herinnert en het effect 

dat een boodschap bij de lezer bereikt. Bij een 
grote impact kan deze zich er vrij veel van 

herinneren en terugvertellen. Het effect van de 
boodschap kan worden versterkt door de impact 

van het medium.
Bron: encyclo.nl



Wat je bereikt, nadat je iets hebt gedaan of 
gemaakt. Eindresultaat, rendement, bereikte 

afloop, consequentie. Er zijn verschillende 
soorten resultaat; bijv: onderzoeksresultaat, 

bedrijfsresultaat.
Bron: encyclo.nl 

Resultaat. 



DE FUNNELGEDACHTE



“MENSEN ZITTEN NIET TE 
WACHTEN OP MERKEN”



Bron: beloved brands

De merkfunnel.



Funnel AIDA.



Funnel The Customer Journey.



Bron: brand new journey

Soorten content. 



Funnel + content.
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INSPIRATIE FUNNELCONTENT



HERO



https://www.youtube.com/watch?v=27ANYWUn_6c
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https://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10

https://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10
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HUB



https://www.youtube.com/watch?v=K6or61o3sK8
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HUB

https://www.youtube.com/watch?v=UWaDPMKXXvw

https://www.youtube.com/watch?v=UWaDPMKXXvw
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HELP

https://www.youtube.com/watch?v=kC3fbohy6bA

https://www.youtube.com/watch?v=kC3fbohy6bA
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HELP 
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PROGRAMS



PROGRAMS

Onboarding => Welkom bij Telfort

Cross sell => Combivoordeel

Winback



PROGRAMS



PROGRAMS



STRATEGIE HIËRARCHIE



Business-
strategie

Merkstrategie

Content-
marketing-
strategie

Hiërarchie.



CONTENTMARKETING-
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