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01 Hoe weet je hoevaak je best een 
mailing verstuurt?

Aha! Denk je... Die mailings zijn een krachtige tool!
Volop inzetten dan maar op e-mailmarketing!

Zeker! Maar... doe het met maten, want... Als je mensen gaat spammen 
met je mails is de kans groot dat je publiek apathisch wordt, zich 
uitschrijft of worst case, je mailings als spam rapporteert. 

Hoevaak je precies kunt mailen is een beetje kunst, een beetje wetenschap 
en heel veel luisteren naar de behoeften en wensen van je ontvangers.

De belangrijkste richtlijn is: stuur enkel wanneer je iets nieuws, 
dringend of relevant te vertellen hebt.
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Deze 6 elementen zijn een must  
voor elke e-mail 02

Wil je knallen met je e-mails? 
Dan moet je zeker deze 6 elementen voorzien.

Pre-header: Het zinnetje dat in je mailbox 
wordt weergegeven na de onderwerpregel 
van de e-mail. Zo krijg je een kleine preview 
van de inhoud van de e-mail.

Call-to-action-button: Roep je lezer op om 
een actie te ondernemen. Dat kan zijn: shop, 
like, volg, download,… Deze “knop” maak je 
best erg opvallend in een contrasterende 
kleur.

Last but certainly not least! De footer 
wordt vaak onderschat! Het zou je verbazen 
hoeveel mensen klikken op een link uit de 
footer. Deze staat helemaal onderaan je 
e-mail en bevat een adres, telefoonnummer, 
links, privacy policy en social media 
icoontjes.

Header: Deze visual bevat vaak een logo 
en/of sprekend beeld, met navigatie, links, 
social media icoontjes, contactgegevens en 
andere relevante info over je bedrijf.

Primaire boodschap: Dit is de belangrijkste 
boodschap die je wil vertellen.

Secundaire boodschap: Staat meestal 
onder of rechts van de primaire boodschap. 
De secundaire boodschap bevat minder 
tekst en wordt vaak in bullet points met 
links erachter weergegeven.

Heb je de smaak te pakken om je eigen e-mailcampagnes 
te lanceren, maar heb je nog wat koudwatervrees? 

Misschien heb je wel interesse in mijn 1-op-1 start-2-e-mail-coaching. 
In een 2-uur durende intensieve coaching, stoom ik je helemaal klaar 

om zelf aan de slag te gaan. 

Heb je e-mailadressen, een mailsysteem en alles wat je 
nodig hebt, behalve tijd? Dan kan ik het ook gewoon van 

je overnemen. Lay-back, relax en laat mij maar werken.

Ik help je 
graag op weg! 
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03 E-mailmarketing trends om 
rekening mee te houden

Misschien ben je als ondernemer nog niet zo’n 
held in e-mailmarketing. Laat een gebrek aan 
ervaring je echter niet afschrikken en durf ook 
eens te kijken naar wat de grote jongens doen. 

Het kan in elk geval inspirerend werken! 

Volgens @Frankwatching zijn dit de trends die in 
2020 op ons afkomen: 

Slimmere geautomatiseer-
de segmentatie. Bedrijven 
hebben de afgelopen jaren 

geïnvesteerd in het 
verzamelen van zoveel 

mogelijk informatie over 
de lezers van hun mailings. 

Hierdoor zijn ze in staat 
om aangepaste content te 
versturen naar specifieke 
doelgroepen binnen hun 

bestand. Er wordt een heel 
(automatisch) e-mail traject 
uitgetekend waarin de lezer 

wordt meegenomen.

Meer A/B-testen:
Slimme bedrijven testen al lan-
gere verschillende variabelen 
om zo tot een optimaal resul-
taat te komen. Ook in 2020 

blijft het belangrijk om 
variabelen te blijven testen 

zoals onderwerpregel, 
personalisatie van de 
onderwerpregel, het 

personaliseren van de afbeel-
dingen, multivariate-testing op 
afbeeldingen, content op basis 
van het weer en het inplannen 
van verzendingen op basis van 

historisch opengedrag.

Design: van interactie naar 
interactief: Een pure 

informatieve mailing is zó 
2019. In 2020 moet e-mail de 
klant doen kopen, feedback 
vragen, … Populair zijn de 

gifjes (CSS-animaties), 
responsive product 

carrousels, roll-over effecten 
en parallax (een vast element 

in de e-mail zoals een 
poppetje dat meescrolt)

GDPR. Zorg dat je je 
lezers mailt wanneer je 

toestemming hebt om hen 
te mailen. Zorg dat ze je 

privacyverklaring hebben 
gelezen, akkoord zijn en 
dat je dit kan bewijzen. 

Zorg dat je lezer weet dat 
je tracking toepast, welke 
gegevens je vastlegt en 
hoe je als ontvanger aan 
kunt geven als je dit niet 

wil.
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12 tips om gratis en legaal 
e-mailadressen te verzamelen 04
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E-mailmarketing is één van de meest krachtige tools die je kan 
inzetten in je marketingmix, zowel voor B2B als B2C. 

Volgens @hubspot vindt ruim 59% van de marketeers (B2B en 
B2C) dat e-mail het kanaal met het grootste effect op ROI is. 

Wist je dat 99% van de consumenten dagelijks hun e-mail 
controleert en dat 59% van de consumenten zegt dat e-mail een 
invloed heeft op hun aankoopbeslissingen? 

Als e-mailmarketing nog geen deel uitmaakt van je 
strategie, start dan vandaag met het verzamelen van 
e-mailadressen. 12 tips!

Gebruik een aanmeldingsformulier op elke 
pagina van je website

Voorzie in de e-mailhandtekening van jezelf en je 
medewerkers een link naar het aanmeldingsformulier 
van je nieuwsbrief

Verzend postkaarten naar klanten die hen 
aanmoedigen om zich op je e-mail te abonneren

Stimuleer aanwezigen tijdens openbare 
spreekbeurten, evenementen en seminars om aan te 
melden voor je nieuwsbrief. Dat kan 
bijvoorbeeld via een QR/code die je projecteert

Promoot aanmeldingen in bevestigings-/
transactie-e-mails

Heb je een fysieke winkel? Dan kan je met een 
QR-code je klanten vragen om aan te melden voor je 
nieuwsbrief. Door de QR-code te scannen, komen ze 
terecht op het aanmeldingsformulier

Neem een opt-inbericht en selectievakjes op in 
winkelwagenpagina’s

Communiceer duidelijk de voordelen van je 
nieuwsbrief op de aanmeldingspagina

Optimaliseer je site, zodat hij goed wordt 
gevonden door zoekmachines. Hoe meer 
mensen op je site terechtkomen, hoe meer kans 
op inschrijvingen op je nieuwsbrief

Betaal om goed gevonden te worden door 
zoekmachines en promoot je e-mail op de 
bestemmingspagina

Voeg opt-in selectievakjes toe voor demo-aan-
vragen, whitepapers en registratieformulieren

Zorg dat lezers van je e-mail anderen kunnen 
uitnodigen om de e-mail ook te ontvangen. Dat kun 
je doen door een button toe te voegen “nodig een 
vriend uit voor deze nieuwsbrief”

mailto:https://www.instagram.com/hubspot/?subject=
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05 Deze vuistregels voor e-mail 
campagnes moet je kennen

Tips voor e-mailmarketing om steeds 
in je achterhoofd te houden!

Maak het invulformulier zo eenvoudig mogelijk. Hoe minder 
invulvelden, hoe beter. 

Zorg dat mensen bij een bezoek aan je website in 1 oogopslag 
kunnen zien waar ze zich kunnen inschrijven voor je nieuwsbrief. 

Zorg dat je toestemming hebt om mensen te mailen. 

Zorg dat mensen zich makkelijk kunnen uitschrijven. 

Verkoop je nieuwsbrief alsof het een product is. Zorg dat mensen het 
gevoel hebben dat ze iets missen als ze niet zijn ingeschreven. 

Wees heel duidelijk over de verwachtingen die men mag hebben van 
je nieuwsbrief.

Gebruik je statistieken om meer informatie te verzamelen over je 
lezers en om hen eventueel gepersonaliseerde mails te sturen. 

Blijf altijd testen en aanpassen! 

Zorg voor gesegmenteerde mailinglijsten. 

Zorg dat mensen binnen de 5 seconden na het openen van je mail de 
boodschap al snappen. 

Vermeld altijd je contactgegevens 
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Denk goed na over de onderwerpregel 
van je nieuwsbrief 06

Wist je dat… Emoji’s en 
uitroeptekens in de 

onderwerpregel van je nieuwsbrief 
ervoor kunnen zorgen dat je e-mail 

minder vaak wordt geopend of zelfs in 
de spam terecht komt? 

Zet dus zeker een paar A/B-tests om 
de optimale opzet van je 

ondewerpregel te bepalen.
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07 Waarom ik beter ben dan mijn 
concurrent?

Bij elk kennismakingsgesprek vraag ik 
onder-nemers naar hun USP … Unique 
Selling Point… Waarmee onderscheidt 
jouw onderneming zich van een andere? 
Heel vaak krijg ik als reactie… “Omdat ik 
mijn klanten ken”, “Ik weet wat ze nodig 
hebben”.

Vaak kan je daar als ondernemer 
inderdaad écht een verschil mee maken! 
Maar dat hebben grote bedrijven ook al 
lang door! Bovendien maken zij gebruik 
van geautomatiseerde programma’s en 
CRM-systemen om hun klanten ook dat 
gevoel te geven. 

Klanten krijgen een e-mail waarin hun naam 
staat vermeld, soms zelf met aangepast 
content, op basis van hun voorkeuren.

Als kleine onderneming kan je dus niet 
achterblijven, want hoewel je je klanten 
misschien persoonlijk goed kent, als je 
online niet met hen op een persoonlijke 
manier communiceert, val je door de mand. 

Dan geef je alsnog je klanten het gevoel 
dat ze een nummer zijn, dan maak je online 
geen verschil met een ander bedrijf.

“Omdat ik mijn klanten ken!”“



dankjewel
Fijn dat je tot             het einde hebt meegelezen! 
Hopelijk heb je iets opgestoken van de tips en ben 
je nu helemaal klaar om zelf aan de slag te gaan.

Smaakt dit naar meer? Neem dan eens een kijkje 
in onze andere e-books via de link hieronder. 

strategy instagram ads facebook influencers

download andere e-books

Cado
Founder | Cadocial

CONTACT

0473/92.37.39  
cado@cadocial.be

www.cadocial.be

Als je zelf opmerkingen hebt, geef deze dan door via cado@cadocial.be 
want de wereld van de digitale marketing is constant in verandering 

en het is altijd mogelijk dat de info moet geüpdatet worden.

https://www.cadocial.be/gratis-tips
https://www.cadocial.be/gratis-tips

