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Belangrijkste pijlers van
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Omnichannel
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After sales Occasions/ demo’s Nieuwe auto’s Leasing



Voorbeeld customer journey

FASE

SUGGESTIE
MIDDELEN

VRAAG 
VANUIT DE 

DOELGROEP

BEKENDHEID
See

awareness

Third party data zoals brand switch 
en geo-typen worden online 

gebruikt t.b.v. targeting.

Wie levert er bij mij in de
buurt mijn voorkeursmerk?

VERKOOP
Do

purchase

First party data zoals bezoekgedrag 
op websites wordt gebruikt om de 
zoeker terug naar de site te halen.

Wie is er betrouwbaar en 
wordt de deal gegund?

OVERWEGING
Think

consideration

(GENERIEK)
Zoektermen met 
alleen merk

(SPECIFIEK)
Zoektermen 
merk + model

Wie biedt er een goede deal?

LOYALITEIT
Care

loyaliteit

First party data zoals bezoekgedrag 
op websites wordt gebruikt om de 
zoeker terug naar de site te halen.

Hoe wordt de auto in goede 
staat gehouden en kan er 
onbezorgd worden gereden?



Overview retail tools

Retail Portals

Online portal waarop
marketingmaterialen

zijn te downloaden en
te gebruiken. 

Mediabank

Online portal met 
een breed scala

afbeeldingen, vrij
om te gebruiken.

Actieplatform

Online webpagina 
waar consumenten 

zich voor campagnes 
aanmelden.

Analytics
dashboards

Dashboard dat
website, Facebook of 
campagne resultaten

toont.



Overview retail tools

Vestiging 
van het jaar

Bepaling en uitreiking 
van de ‘Vestiging van 

het jaar’.

Calltracking

In kaart brengen van 
leads via de telefoon, 

te gebruiken i.c.m. 
(e)DM.

Voucher-
platvorm

Online platform 
waarop de consument 

alle acties van een 
dealer vindt. 

Eventmodule

Online pagina waarop
consumenten zich

kunnen aanmelden
voor een event.



Inzichtelijk maken 
wat telefoonverkeer 
oplevert en welke 
kanalen telefoonverkeer 
genereert.

Online tool om 
resultaten zichbaar te 
maken.

Optimalisatie van 
YouTube en creatie 
van kwalitatief hoge 
video’s.

Automatische 
display campagnes, 
uitgeserveerd op 
het juiste moment.

Het vertonen van advertenties 
op Facebook en Instagram.

Het vertonen van 
advertenties in zoek-
machines op basis 
van zoekgedrag.

Het herbenaderen
van personen die eerder 
met ……
hebben geinteracteerd.

Online marketing tools

Display

Banner- en video campagnes
op websites van derde waar
de doelgroep actief is.

Remarketing

Google 
Search Ads

Facebook 
ads

Program-
matic

YouTube

1
Tools

Online
Marketing

2
Tools
om te
meten

Calltracking

Dashboards



Kans!

Wat zijn de 
twee grootste 
zoekmachines?



Trends & ontwikkelingen

YouTube is de nummer 2 zoekmachine in 
Nederland en vele andere landen.1

Uit onderzoek door EMERCE verwacht men dat in 2019 ruim 85% 
van al het online consumptie, video consumptie zal zijn!2

Video consumptie via de mobiel zal explosief stijgen 
de komende jaren.3

Video zal een veel grotere rol krijgen voor bedrijven en 
voor meer zaken steeds vaker worden toegepast.4

Analyse & voorstel

YouTube Channel 2.0



Trends & ontwikkelingen
YouTube is de nummer 2 zoekmachine in Nederland en vele landen.

1

Bijna 5 miljard video’s 
worden elke dag bekeken
op YouTube waarvan 7,2 

miljoen in Nederland.

Video

2 3 4 5 6 7

Het totaal aantal mensen die 
YouTube gebruikt = 
1.300.000.000.

Aantal mensen

YouTube krijgt meer dan 30 
miljoen bezoekers per dag 
waarvan 1,3 miljoen in 
Nederland.

Bezoekers

Het totaal aantal uren video 
bekeken op YouTube elke 
maand - 3,25 miljard.

Uren per maand

86% van alle Nederlandse 
internetters bekijkt online 
video’s.

Online video’s

De uren dat mensen video’s 
bekijken op YouTube is met 
60% jaar-op-jaar gestegen.

Stijging

Meer dan de helft van 
YouTube-weergaven is 
afkomstig van 
mobiele apparaten.

Mobiel



Trends & ontwikkelingen
Op welke websites kijkt men met enige regelmaat 
online video’s? (n=1,083)

YouTube

Facebook

Uitzending gemist

NOS.nl

RTL XL

RTL.nl

Telegraaf.nl



Creëren & optimaliseren

Kanaal 

aanmaken 

en inregelen.

1.
Channeltrailer 

en artwork.

2.
Thumbnails

en titels.

3.
Afspeellijsten 

en tags.

4.
Metadata 

toevoegen 

(max. 30).

5.
Setting Policies

en Endscreens -

> call-to-action 

is conversie.

6.



YouTube Channel Van der Valk Analysis

Analyseren van Van der Valk YouTube Channel en Copyright 
Management.

Consistent message and branding elements on the channel and
across platforms.

Additional contextual information that increases channel
discoverability.

Notifications that appear on desktop and/or mobile setup to
promote your channel and brand.

In-depth copyright analysis and digital rights management of 
Hochanda TV.

Branding

Metadata

Cards

Copyright



Channel Management
Actief en continue content management.

Kanaal beheren
nieuwe uploads

per maand.

1

Optimalisatie
van uw content

2
Structuur

van het kanaal op basis 
van zoekgedrag

3

Call-to-action
d.m.v. endcards->

conversie

4

Marketing
d.m.v. video-ads

5

Optimaliseren en
Ontzorgen van 

A tot Z

6



Channel Management

Telegraaf Juf Roos

Van 

Kooten

Feyenoord

https://www.youtube.com/user/detelegraaf
https://www.youtube.com/channel/UCF8l-YD3e3LK1LnxFhNaNDQ
https://www.youtube.com/channel/UCg_DGzRRIQlXpHxCrMMiAIQ
https://www.youtube.com/user/KootenTuinmaterialen


Videocontent
Combinatie optimalisatie en content

Creëren en 
optimaliseren

Rekening houden met de 
functionaliteiten van YouTube

Videocontent

Vorm en stijl eenduidig.
Betere projectbeheersbaarheid.

Bereik

Contentvideo 
gebruiken als advertentie.



Videocontent

1

Testimonial 
video

2 3 4 5 6 7

Product 
video

Vacature 
video

Instructie
video

Bedrijfs
video

Verkoop/Promo
video

Veelgestelde
vragen
video

Timeline

Social Media
video

8



What’s in it for you?

• Juiste Artwork

• Juiste Channel Trailer

• Meta data en Titels

• Afspeellijsten

• Thumbnails

• Infocard en Endcard

• Channel omschrijving

YouTube 

Channel 2.0

• Channel trailer 

• Product video

• Instructie video

• Testimonial video

• Vacature video

• Sales video

• How it’s made video

Video 

content

• Gegarandeerd bereik

• Minimaal 100.000 views

• Midden in de doelgroep

• Meer traffic en leads

• Vanuit de 2e

zoekmachine 

van Nederland

• Meetbare resultaten

Gegarandeerd 

bereik

KPI=



Let’s get started!


