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Vandaag

• Wie zijn wij? 

• Wie zijn jullie? 
• Waarom e-mail? 
• Verzendsystemen 

• Afzender, onderwerpregel en snippet 
• Content, CTA en afbeelding 

• Testen en statistieken 
• Voor morgen



Lotte Wieland & Anne Sikken

• Learning & development manager en contentstrateeg 
• Eerste e-mail nieuwsbrief verzonden in 2006 
• 200 nieuwsbrieven zelf gehtml’d 
• 2 keer een e-mail marketing systeem gekoppeld aan 

een crm 
• Meer dan 25 miljoen mailtjes de wereld in geslingerd

~



Waarom e-mail?





& Je ontvangt 86 
mailtjes per week



& Je ontvangt 86 mailtjes per week
) Welke open jij?



Even wat e-mail statistieken





3,5 3,5 miljard 
consumer  
accounts

4,6 miljard 
E-mail accounts

De cijfers

3,5 1,1 miljard 
business  
accounts



Nederlanders ontvangen graag e-mail

schreef zich het afgelopen jaar in voor 1-6 
nieuwe nieuwsbrieven

60%



Maar…





& Mail alleen met 
toestemming



En jou!



) Gebruik een 
verzendsysteem



Verzendsysteem
)

Waarom geen nieuwsbrief in de bijlage? 

• Spambox 

• Preview pane 

• Geen statistieken 

• Geen afmeldmogelijkheid



MailChimp
)

• Gratis tot 2.000 abonnees 
en 12.000 mails per maand 

• Gebruiksvriendelijke drag 
and drop editor. 

• Zelf templates aanpassen 
• www.mailchimp.com

http://www.mailchimp.com


MadMimi
)

• Gratis tot 100 abonnees en 
onbeperkte mails per 
maand 

• 100% foolproof. 
• Beperkte mogelijkheden 

templates aanpassen 
• www.madmimi.com

http://www.madmimi.com


CampaignMonitor
)

• Niet gratis, wel goedkoop. 
• 9$ per maand voor 2.500 

abonnees 
• Gebruiksvriendelijke drag 

and drop editor 
• Zelf templates aanpassen 
• www.campaignmonitor.com

http://www.campaignmonitor.com


Wat is een goede nieuwsbrief?





Even terug naar die inbox



Hoe lang heb je om indruk te maken?

3 sec

Om te openen

8 sec

Om te klikken



Afzender, onderwerpregel & snippet







Afzender
Onderwerpregel

Snippet



Zo moet dat



Zo moet het niet (1)



Zo moet het niet (2)



Opdracht 1  
Verbeter de onderwerpregel





Content
.

Opdracht 1

Onderwerpregels 

• De inkopper week 1 2018



Content
.

Opdracht 1

Nieuwsbrief Activiteiten RVdeKop 

Afzender: Stella van Roeivereniging de Kop 

Onderwerpregel: 🍵Doe mee met de 
snerttocht op 7 januari! 

Snippet: Kleding passen tussen 10.30 en 
11.00



Content
.

Opdracht 1

Onderwerpregels 

• De inkopper week 1 2018 

• Asopost Januari



Content
.

Opdracht 1

Nieuwsbrief Activiteiten RVdeKop 

Afzender: Ab Actis van Asopos de Vliet 

Onderwerpregel: 💬 Discussieer mee over 
het imago van Asopos 

Snippet: Open Rowing Night op 22 januari | 
Zijlhead op 4 februari



Anatomie van een mailing





De anatomie van een mailing
Header

Content

Footer

Snippet

Afbeelding



Afbeeldingen
]



Geen 
afbeeldingen

]



Afbeeldingen
]



Geen 
afbeeldingen

]



De anatomie van een mailing
Header

Content

Footer

Snippet



Content
.

1. preview pane



Content
.

1. preview pane 
2. niet te veel



Content
.

1. preview pane 
2. niet te veel 
3. en hou het kort



Content
.

1. preview pane 
2. niet te veel 
3. wees relevant 
4. scanbaar



Content
.

1. preview pane 
2. niet te veel 
3. wees relevant 
4. scanbaar 
5. don’t make me think



De anatomie van een mailing
Header

Content

Footer

Snippet

Afbeelding

CTA



Y  Een call-to-action is 
een plaatje of tekst die 
je bezoekers aanzet tot 

actie.



De CTA
Y

1. Niet te veel



De CTA
Y

1. Niet te veel 
2. Visueel herkenbaar



De CTA
Y

1. Niet te veel 
2. Visueel herkenbaar



De CTA
Y

1. Niet te veel 
2. Visueel herkenbaar 
3. Niet in een afbeelding



De CTA
Y

1. Niet te veel 
2. Visueel herkenbaar 
3. Niet in een afbeelding 
4. Actief en specifiek



Opdracht 2  
Herschrijf de content en bepaal de cta





Content
.

1. preview pane 
2. niet te veel 
3. wees relevant 
4. wees specifiek 
5. don’t make me think



Content
.

Opdracht 2

De Inkopper 
Het nieuwe jaar gaat goed beginnen: we starten namelijk met 
onze snerttocht en een Bijzondere Ledenvergadering (BALV) 
op zondag 7 januari: 

• 10.30 - 11.00    clubkleding passen en bestellen 	  
• 11.00 - 14.00    startschot door de voorzitter 
• 14.00 - 16.00    Bijzonder Ledenvergadering (BALV) 

Organisatie en aanmelden 
Rob Krommenhoek heeft als vanouds de indeling voor de 
snerttocht gemaakt. Dit jaar zal Hans Smit als vlothond op het 
vlot de touwtjes in handen hebben. Kan er vanwege het weer 
niet geroeid worden? Dan wordt het programma ingekort. 

Meld je aan voor de snerttocht >>



Content
.

Opdracht 2

De Inkopper 

Bijzonder Ledenvergadering (BALV) 
In verband met een wisseling in het bestuur en de presentatie 
van het nieuwe beleidsplan vindt na afloop van de snerttocht 
een bijzonder ledenvergadering plaats. 

Agenda 2018 
Naast de snerttocht staan er in 2018 nog veel meer leuke 
activiteiten op het programma. Bekijk nu onze agenda voor 
2018 >> 

Tot 7 januari!



Content
.

Opdracht 2

Asopos 
In deze nieuwsbrief: 
• Meld je aan voor de discussieavonden! 
• Groots en meeslepende Zijlhead op 4 februari 
• Open Rowing Night op 22 januari 
• CV- en motivatiebrief training 
• Funky Phone Challenge 
• Verslag trainingskamp Brugge 
• Verslag lustrumgala 

Discussieavonden: geef je mening over het imago van Asopos! 
Wat is het beeld dat wij als roeivereniging willen uitdragen naar 
Bedrijven en Leiden Bestuurlijk? Hoe willen wij dat Asopos de Vliet 
wordt gezien in de roeiwereld? Jullie input bij het bepalen van de 
positionering van Asopos is cruciaal. Meld je daarom nu aan voor een 
van de discussieavonden op 16 en 19 januari. Meer informatie over de 
inhoud van deze avonden vind je op de website. 

Meld je aan voor de discussieavond >>



De landingspagina







Waar is mijn tas?



Pan soep? En waar is alle andere info?



Testen!





A/B testen tijdens de Obama campagne

1. I will be outspent

$2,540,866

3 van de 12 onderwerpregels
P

2. Do this for Michele

$714,147

3. The one thing the polls got right…

$403,603



 A. 👍 Nederlandse coach Isbouts trots op zijn Tanzaniaanse team

 B. 🚪 Nieuwe zaalhockeyregels: weer 6 tegen 6, groen is tijdstraf

A/B test voorbeeld 1



47,7%

36,2%
 A. 👍 Nederlandse coach Isbouts trots op zijn Tanzaniaanse team

 B. 🚪 Nieuwe zaalhockeyregels: weer 6 tegen 6, groen is tijdstraf

A/B test voorbeeld 1



A/B test voorbeeld 2

A

B



A/B test voorbeeld 3

A

B



 A. ⌛ Nog maar 6 dagen om je aan te melden…

 B. Nog maar 6 dagen om je aan te melden…

A/B test voorbeeld 4



 A. ⌛ Nog maar 6 dagen om je aan te melden…

 B. Nog maar 6 dagen om je aan te melden…

A/B test voorbeeld 4

23,8%

27,9%



Testen
U

Waar kun je op testen? 

• Afzender 
• Onderwerpregel 
• Opmaak 
• Content 
• CTA 
• Verzendmoment 
• Verzendfrequentie



 U Goed testen 
betekent goed plannen



E-mail statistieken





Statistieken

) 1. open rate

X 3. bounce rate

:  2. click rate



 U Benchmark met 
jezelf



Huiswerkopdracht

 1. Ga kritisch naar je nieuwsbrief kijken

 2. Kijk ook naar anderen

 3. Duik in je statistieken

 4. Neem de tijd



Vragen?

~


