Introductie
Als je net begint met growth hacking komt er verschrikkelijk
veel op je af. Waar moet je beginnen? En waar kun je snel
het meeste resultaat behalen?

Wij bij Leapforce snappen dat, daarom hebben we acht
gebieden gedefinieerd waar je als beginnend growth
hacker snel resultaten mee kunt boeken. Deze hebben we
gebruikt om dit boekje in acht hoofdstukken te verdelen.
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Zo weet jij zeker dat je echt resultaat van je harde werk
ziet! Ben je er klaar voor? In het eerste hoofdstuk ga je
namelijk direct beginnen met growth hacken!
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Beginnen met Growth Hacken
Als je gaat beginnen met growth hacken is het heel
gemakkelijk om door de bomen het bos niet meer te zien.
De volgende hacks helpen je snel op weg om gelijk effect
te zien van het implementeren van jouw growth hacking
technieken.
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Beginnen met Growth Hacken

Doelen stellen - #1
Begin bij het begin. Als je net begint met growth hacking is
het verleidelijk om direct grote (en soms onmogelijke) doelen
voor jezelf te zetten. Breek daarom je doelen op in kleine
haalbare stappen. Dus in plaats van 100.000 nieuwe mensen
die zich inschrijven voor je nieuwsbrief, hoe kun je er 100
krijgen? En hoe pak je dat aan?

Om uit te vinden of iets werkt hoef je geen grote doelen te
stellen. Het gaat om het experiment, zodra dat succesvol is
kun je het experiment groter maken.

Zodra je die eerste 100 e-mailadressen hebt, ga je evalueren.
Kun je dezelfde methode gebruiken om er nog 100 bij te
krijgen of moet je bijstellen en iets nieuws proberen?

Welke stap neem jij vandaag naar meer groei?
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Beginnen met Growth Hacken

Stel prioriteiten - #2
Als je begint met growth hacken is het heel verleidelijk om
alles tegelijk te willen doen. Bijvoorbeeld door alle tools
tegelijk te willen implementeren. Maar ook door alle
aspecten tegelijk aan te willen pakken. Daardoor is het heel
gemakkelijk om te verzanden en door de bomen het bos niet
meer te zien.

Maak daarom prioriteiten. Waar kun je het snelste, het
meeste resultaat boeken. Daar ga je je eerst op richten. Als
dat loopt, kun je er een ander aspect bij pakken. Zo bouw je
het langzaam op en weet je zeker dat je het overzicht niet
kwijt raakt.

Wij hebben zelf Asana geïmplementeerd. Hiermee kun je
taken inplannen en gelijk een prioriteit geven. Daarnaast
maken we ook gebruik van grows.growthtribe.io om
experimenten te sorteren.
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Beginnen met Growth Hacken

Regelmaat - #3
De sleutel van elke online aanwezigheid is regelmaat. Om
dat vol te houden is een goede contentkalender essentieel.
Niet alleen voor je blog, maar ook voor social media. Door je
content te plannen zorg je dat je nooit in een 'wat moet ik
vandaag nou weer posten?!' situatie terechtkomt.

Begin klein met een blogpost per week en een social media
bericht per dag. Van daaruit kun je het verder uitbouwen. Zo
is het altijd belangrijk om op reacties van je publiek te letten:
waar reageren ze wel op, en waar bestaan de reacties uit?
Van daaruit kun je je contentplan weer aanpassen en zo
steeds een beetje beter maken.
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Beginnen met Growth Hacken

Stuur handgeschreven kaarten - #4
In het digitale tijdperk is het makkelijk om even snel een
mailtje te sturen, een appje of een berichtje via Slack.
Telefoneren doen we via Google Hangouts, Zoom of Skype
en alles kan vanuit huis. Daarom is het gemakkelijk om de
kracht van een handgeschreven bedankje te onderschatten.

Stuur eens een handgeschreven bedankkaartje naar je beste
klanten, succes gegarandeerd!

Greetz.nl kan je helpen met het versturen van de mooiste
handgeschreven kaarten!
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Beginnen met Growth Hacken

Gebruik A/B testing - #5
Soms kan een kleine verandering een grote impact hebben
als het draait om conversies. De button een andere kleur, de
tekst iets groter, of een andere bewoording. Door middel van
A/B testing kun je kijken wat het effectiefst converteert
onder jouw publiek.

Met A/B testing krijgt 50% de ene pagina te zien en de
andere 50% de andere pagina. Er zijn talloze tools die je
helpen om dit voor elkaar te krijgen. En in een paar simpele
stappen kun je snel zorgen dat jouw website zo effectief
mogelijk is. Zo kun je altijd de beste pagina voor jou creëren.

Optimizely.com en vwo.com zijn dé tools voor A/B testing.
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Social Media
Social media is niet meer weg te denken uit onze
maatschappij. Niet alleen is het dé manier om op de hoogte
te blijven van de avonturen van je vrienden, het is ook de
manier om als bedrijf contact te krijgen met je klanten. Een
goede aanwezigheid op social media is daarom essentieel
en een belangrijk onderdeel van growth hacking.
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Social Media

Groei je social media volgers - #6
Volgers op je social media kanalen zoals Twitter,
Twitter Instagram,
en Facebook zijn belangrijk om het bereik van je bedrijf te
vergroten. Meer volgers betekent meer bereik.

Door mensen terug te volgen die jou volgen, en mensen die
jouw posts liken te volgen, creëer je meer engagement.

Gebruik een tool zoals Tweepi.com om je twitter
volgers exponentioneel te laten groeien.
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Social Media

Social media volgers creëren met bots - #7
Volgers op je social media kanalen zoals Twitter en
Instagram zijn belangrijk om het bereik van je bedrijf te
vergroten.

Met bots voor Twitter (Tweepi & Tweetfavy) kun je op basis
van hashtags, interesses, locaties en profielen zoeken en
automatisch mensen volgen, berichten liken en soms zelf
reageren op berichten.

Dit leidt tot meer volgers en dus ook tot een groter bereik van
je bedrijf. Zo heeft Leapforce in 6 weken het aantal volgers
op Twitter met 400% verhoogd door hier een bot voor in te
zetten.

Bezoek Tweepi.com & Tweetfavy.com voor meer info
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Social Media

Gebruik Instagram voor advertenties - #8
Instagram is vaak een platform dat pas later wordt gebruikt
om te adverteren dan bijvoorbeeld Google Ads. Dit is echter
onterecht! Instagram ads is een heel goede manier om op
een originele manier meer traffic naar je website te krijgen.
Daarnaast speelt design een grote rol in de effectiviteit van
de advertentie. Dus tijd om die creatieve geest erop los te
laten!

Het gaat als volgt: Je stelt 2-3 kleuren in die je wilt gebruiken

#

voor je posts. Gebruik vervolgens 1-2 filters, en post tot slot
3-4 type afbeeldingen. Houd het kort, zet je link in je bio en
gebruik altijd hashtags om je bereik te vergroten.

Frankwatching.com heeft een mooi artikel over hoe je het
beste Instagram advertenties gebruikt!
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Social Media

Vraag om feedback met LinkedIn - #9
LinkedIn kan ontzettend handig zijn om feedback te krijgen
van verschillende professionals. Op deze manier krijg je meer
inzichten over bepaalde vakgebieden die voor jou relevant
zijn.

Er zijn meer dan 2,1 miljoen groepen op LinkedIn met ervaren
professionals in hun vakgebied. Binnen deze groepen zijn de
professionals vaak meer dan bereid om hun kennis te delen.
De actievelingen binnen deze groepen hebben vaak ook hun
e-mailadres toegevoegd zodat je ze makkelijk kunt bereiken.
Dit maakt kennis uitwisselen nog gemakkelijker!

Let wel op dat je geen spam toevoegt aan deze groepen, en
ze echt gebruikt om relevante kennis op te doen en te delen.

Ga naar Linkedin.nl en zoek in de search bar naar een voor
jouw interessante groep!
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Social Media

Gebruik ‘creepy’ LinkedIn visitor hacking - #10
Met behulp van deze hack kun je achterhalen welke mensen
je website bezoeken. Het enige wat hiervoor nodig is, is een
betaald LinkedIn account.

Vervolgens voeg je de volgende code toe ergens aan de
<body> van je pagina:

<img src=”https://www.linkedin.com/profile/view?
authToken=XXauthType=name&id=XX” />

Hier is XX de LinkedIn ID pagina. Nu kun je zien welke
ingelogde LinkedIn gebruikers jouw pagina bezoeken. En kun
je ze eventueel benaderen als leads. Magie!
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Contentmarketing
Als bedrijf kom je er niet onderuit: je moet enige vorm van
contentmarketing doen. Of het nu op je blog, website, social
media of via de e-mail is. Contentmarketing is een belangrijk
onderdeel van je marketingstrategie. Met deze tips kun je
gelijk aan de slag en zie je gelijk resultaat.
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Content Marketing

Gebruik lead magnets - #11
Veel growth hacking technieken maken gebruik van een
funnel. Maar wat is een funnel zonder leads? Niet zoveel.

Een lead magnet kan daarom uitkomst bieden. Je creëert
een waardevol, maar gratis, product voor je leads. Deze
kunnen je leads downloaden als ze hun emailadres
achterlaten.

Zo bouw jij volgers en leads op én help je diezelfde mensen
met goede en nuttige informatie waarmee ze direct aan de
slag kunnen.

Win-win toch?

Impactbnd.com is een top tool voor het gebruiken van lead
magnets!
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Content Marketing

Gastblogs - #12
Als ondernemer, is het soms lastig om in het begin veel
traffic te genereren. Je bent in een opbouwende fase, hebt
nog geen autoriteit op Google opgebouwd en hebt ook 1000
andere dingen aan je hoofd.

Daarom is het interessant om te experimenteren met
gastblogs. Hierbij publiceer je interessante content op een
platform in jouw vakgebied.

Deze platformen hebben zelf vaak honderdduizenden
websitebezoekers per maand. Zodoende put je uit een
bestaand netwerk en krijg je naamsbekendheid in je
vakgebied.

Zelf hebben wij onlangs geëxperimenteerd met een
gastblog op Frankwatching. Dit heeft ons 6% meer traffic, 2x
keer page visits, een 50% lagere bounce rate én een nieuwe
lead opgeleverd vergeleken bij publiceren op onze eigen
website.
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Content Marketing

Geef gratis producten weg - #13
Geef je product of dienst gratis weg aan een doelgericht
publiek (zoals trendsetters of bekende mensen).

Zo gaf Uber gratis ritjes weg aan Venture Capital
professionals bij evenementen om Uber te promoten. Het
online cloud opslagbedrijf Box gaf gratis ruimte weg aan
medewerkers. Veel bedrijven die producten produceren
maken gebruik van social media influencers om hun product
bij een groot publiek te promoten.

Daarbij is het wel belangrijk om heel selectief om te gaan
met de gekozen persoon of doelgroep. Wat wil je hiermee
bereiken? We raden je dan ook altijd aan om vooraf doelen
en hypothesen op te stellen. Zo kun je heel gericht het effect
meten.

Growth Master Neil Patel heeft op zijn website Neilpatel.com
een leuke blog geschreven hoe je dit het beste kan doen.
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Content Marketing

Werk met influencers - #14
Draait jouw business om B2C producten? Dan kan het
gebruik van influencers interessant zijn! Influencers hebben
soms wel duizenden volgers op social media en hebben
daarmee een bestaand publiek met veel interactie.

Door je product aan te leveren bij influencers kunnen zij dit
testen en bij hun publiek onder de aandacht brengen door
middel van vlogs, blogs of Instagram posts.

Let bij het selecteren van de influencers wel op het
volgende:
* Dat je iemand selecteert die bij jouw merk past;
* Dat de volgers van de influencers relevant voor jouw
bedrijf zijn;
* Dat je checkt of de influencer echt is en ook echte volgers
heeft.

Hypeauditor.com toont je hoe populair sommige Instagrams
ook daadwerkelijk zijn!
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Content Marketing

Benader nieuwsbrief inschrijvers - #15
Bij Leapforce zijn we onlangs gaan experimenteren met het
op een persoonlijke manier benaderen van nieuwsbrief
inschrijvers.

Wanneer iemand zich heeft ingeschreven sturen we een
persoonlijk mailtje waarin we ze bedanken voor de
inschrijving en vragen we of ze specifieke problemen hebben
of op zoek zijn naar adviezen.

Dit heeft geresulteerd in meerdere positieve reacties,
waardoor de engagement omhoog gaat en er meer leads in
de sales pipeline zitten.

Wij gebruiken Insightly, Hubspot en Mailchimp.com om het
versturen van nieuwsbrieven extra te optimaliseren.
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Content Marketing

Koop nieuwsbrief lijsten - #16
Zoek bloggers en websites op die gestopt zijn met bloggen
en benader de eigenaar om zijn e-maillijst over te kopen. De
mensen op deze lijst kun je vriendelijk benaderen met de
vrijblijvende vraag om een opt-in te doen voor jouw
nieuwsbrief.

Wel adviseren we je om heel doelgericht te werk te gaan en
om eerlijk aan te geven hoe je aan hun e-mailadres komt.

Zorg ook dat je alleen een lijst met mensen benadert die
echt geïnteresseerd zijn in jouw onderwerpen en content.

Op Flippa.com worden inactieve websites aangeboden. Wie
weet zit jouw volgende nieuwsbrief lijst hier wel tussen!
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Content Marketing

Podcasting - #17
Wanneer je een dienst of product hebt, bouw je kennis over
een bepaald domein of niche op. Podcasts zijn ideaal om
deze kennis met een breder publiek te delen.

Daarbij zijn podcast luisteraars geïnteresseerd in jouw
onderwerp en is er een goede kans dat een groot deel van
jouw luisteraars potentiële klanten zijn. Met de podcast
creëer je naamsbekendheid onder deze groep.

Wanneer je start met podcasting, is het lastig om veel
luisteraars te krijgen. Daarom adviseren we om gebruik te
maken van podcasts platformen. Zo kun je bijvoorbeeld
gebruik maken van iTunes of de BNR app, waardoor je veel
gemakkelijker je eerste luisteraars krijgt.

Wist je dat Soundcloud.com een prima omgeving heeft om
podcasts op te posten.
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Content Marketing

Host een webinar - #18
Deel kennis via webinars! Door je kennis te delen via
webinars, kun je veel nieuwe leads bereiken. Je deelt kennis
over een bepaald onderwerp en trekt daarmee een
specifieke doelgroep aan.

Het voordeel is dat je leads direct nuttige tips leren
waarmee ze meteen aan de slag kunnen. Als ze daarna nog
meer informatie over het onderwerp willen, zullen ze aan jou
denken. Daarnaast zorgen webinars ook voor extra tractie.

De webinars kun je delen via de verschillende social media
kanalen of promoten via advertenties om nog meer leads te
bereiken.

Een handige tool om webinars in te plannen is
Gotomeeting.com
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Content Marketing

Emotional Storytelling - #19
Storytelling is het buzzword van het jaar en dat is geen
verrassing. In de tijd van snelle clickbait content, geeft
goede storytelling meer context en een completer verhaal.

Emotionele storytelling gaat net dat stapje verder. Het zorgt
voor een emotie bij je potentiële klant waardoor zij zich
meer verbonden voelen met je merk of product.

Je kunt dat bereiken door middel van video, klantverhalen, of
door het delen van je mission statement. Zo kun je laten zien
wat jij als bedrijf maatschappelijk gezien toevoegt.
Daarnaast doen afbeeldingen en video’s met dieren en
kinderen het ook altijd goed.

Forbes.com heeft een leuk artikel geschreven over hoe
Southwest Airlines Emotional Storytelling heeft gebruikt om
te connecten met hun klanten.
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Content Marketing

Maak een whitepaper van je artikelen - #20
Als je een actieve blog hebt, heb je een hoop nuttige en
interessante informatie voor je leads en klanten online staan.
Toch zal niet iedereen dit zien, want niet iedereen duikt jouw
content archief in.

Om je potentiële klanten extra waarde te bieden, kun je
deze artikelen bundelen in een whitepaper. Daarmee bied je
niet alleen een extra service, je geeft je content ook een
tweede leven.

Let wel op dat je whitepaper een duidelijke insteek heeft
met een duidelijke waarde propositie. Het doel is om met de
whitepaper een specifiek probleem, of vraag van je klant op
te lossen. Daarmee laat je zien dat jij de kennis en de
vaardigheden in huis hebt die zij zoeken.
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Content Marketing

How to video’s - #21
Het valt niet te ontkennen, video is de toekomst van onlineén contentmarketing. Maak hier dus optimaal gebruik van en
maak video onderdeel van je marketingplan.

Een handige manier om video te gebruiken voor online
marketing is een 'step by step' video. Kies bijvoorbeeld iets
waar jouw bedrijf goed in is.

Vaak kun je goedkoop heel goede video’s maken en verbeter
je je skills door het te doen. Tevens is video is een geweldige
manier om meer interactie met je klanten te krijgen.

Ga naar Howcast.com om inspiratie op te doen over how to
video's.
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Adverteren
Hoe goed je social media en contentmarketing skills ook zijn,
adverteren kan je bedrijf naar het volgende niveau tillen.

Niet verwonderlijk ook dat er ook op het gebied van
adverteren genoeg is om te growth hacken.
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Adverteren

Retarget met social media - #22
Warme leads binnenhalen via retargeting. Op het moment
dat iemand jouw website heeft bezocht en deze heeft
verlaten, kun je deze retargetten via social media kanalen.

Deze leads zijn al bekend bij jouw bedrijf en website, en zijn
dus al in een vergevorderd awareness stadium. Dit betekent
dat je je product meestal niet opnieuw hoeft uit te leggen,
maar meer de diepte in kunt gaan met je advertentie. Zo
blijf je top-of-mind en vergroot je de kans dat deze leads
uiteindelijk alsnog bij jouw bedrijf kopen.

Facebook.com en Mailchimp zijn de perfecte tools hiervoor.
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Adverteren

Adverteren op de naam van concurrenten - #23
Het kan heel effectief zijn om in zoekmachines te adverteren
op de naam van je concurrent via Google Ads. Wanneer
potentiële klanten op het internet zoeken naar jouw
concurrent, komt ineens jouw website bovenaan.

Daarbij is het belangrijk dat de pagina aansluit op de
verwachtingen van de klant. Zo kan de achterliggende
pagina een vergelijking zijn van jouw product met die van de
concurrent. Daarmee geef je meteen aan waarom de klant
voor jou moet kiezen.
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Adverteren

Local & dynamic advertising - #24
Lokale en dynamische advertenties op Google zorgen ervoor
dat je advertenties veel doelgerichter zijn. Zo kun je met
deze methode de headlines van je advertentie in Google
dynamisch maken door bijvoorbeeld de locatie van de
zoeker.

Dus als iemand in Amsterdam zoekt op ‘Growth Hacking
Agency’, kun je de headline ‘Growth Hacking Agency voor
Amsterdamse bedrijven’ plaatsen. Dit leidt vaak tot meer
clicks en hogere conversies.

Ads.google.com is het platform voor lokale en dynamische
advertenties.
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Adverteren

Creëer schaarste - #25
Maak een aanbieding op je website waarbij je jouw dienst
of product voor een gelimiteerde tijd met korting aanbiedt.

Door de tijd weg te laten tikken op je website wek je
schaarste. Dit kan leiden tot een enorme boost in verkoop
via je website.
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Adverteren

Experimenteer met Google Shopping Ads - #26
Als je producten verkoopt, kan het interessant zijn om eens
te experimenteren met adverteren op Google Shopping. Dit
kan een nieuw kanaal zijn waarmee je jouw online verkoop
een goede boost geeft.

Start met een klein budget (van een paar honderd euro) en
ads die voor één of twee weken lopen. Daarna kun je het
resultaat evalueren en door middel van een simpele
rekensom bepalen of je dit moet opschalen of niet.
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Website
Geen enkel bedrijf kan tegenwoordig zonder website. Als je
geen website hebt, dan kun je amper gevonden worden via
Google en andere zoekmachines.

Een goed werkende, snelle website met de juiste informatie
zal zorgen voor een positieve input op je klanten en je
business. Met deze tips verbeter je je website zodat je nog
meer tractie en leads creëert.
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Website

Maak per dienst een landingspagina - #27
Bouw voor elke specifieke dienst of product een specifieke
landingspagina's om meer leads te converteren.

Dit kost wat tijd, maar doordat er een duidelijke
waardepropositie staat, met een call-to-action, genereert
een landingspagina meer conversies. Zeker de moeite waard
dus!

Met Unbounce.nl kun je de mooiste landingspagina's
makkelijk ontwerpen.
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Website

Maak een Google Chrome plugin - #28
Met een Google Chrome plugin kun je mensen heractiveren
om je website te bezoeken.

Wanneer mensen je website bezoeken kun je deze bezoekers
toestemming vragen om meldingen te sturen in de browser.
Bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe post op je blog staat.

Google Chrome plugins zijn redelijk makkelijk te realiseren
en kunnen oude websitebezoekers opnieuw activeren en een
boost geven aan het websitebezoek.

Het developer platform van Google leert je meer over het
maken van plugins.
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Website

Verbeter de snelheid van je website - #29
Volgens een onderzoek van Neil Patel verlaat de helft van de
websitebezoekers je website wanneer deze niet binnen drie
seconden laadt.

Dit is iets waar te weinig ondernemers bij stilstaan. De
snelheid van je website heeft dus een enorme impact op het
aantal bezoekers, de bounce rate en het aantal conversies.

Daarom kan het optimaliseren van jouw websitesnelheid
leiden tot een enorme boost van je websiteverkeer. Je kunt
dit heel goed testen met tools.pingdom.com.

35

Website

Alt tags - #30
We zien bij veel bedrijven dat de website niet
geoptimaliseerd is voor zoekmachines zoals Google. Een
simpele tip die zorgt dat je beter gevonden wordt op
Google, is het toevoegen van Alt tags aan je afbeeldingen.

‘Alt’ staat voor ‘alternatieve tekst’ en deze wordt
weergegeven wanneer je afbeelding niet geladen kan
worden. Dit gebeurt echter bijna nooit en mensen slaan dit
vaak over. Toch kijken zoekmachines zoals Google hier wel
degelijk naar. Daarom is het te adviseren om hier SEO
keywords neer te zetten zodat je website beter vindbaar
wordt.

Yoast.com heeft een plugin voor WordPress en helpt je bij
het verbeteren van je alt tags.
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Website

Maak indruk met high quality afbeeldingen - #31
Iets wat vaak vergeten wordt door websitemakers en
adverteerders is dat mensen de kwaliteit van een product
ook aflezen aan design en kwaliteit van afbeeldingen en
logo's.

Unsplash.com is een website met een enorme database aan
prachtige afbeeldingen en foto’s van hoge kwaliteit. Gebruik
deze website om de content op je website en
marketingkanalen een boost te geven en optimaal weer te
geven.
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Personeel
Je personeel is je grootste asset. Ze helpen niet alleen je
bedrijf groeien, ze zijn ook de ambassadeurs voor je merk en
bedrijf. Hoe beter je personeel aansluit bij je bedrijfscultuur,
je missie en je boodschap, hoe eerder zij hierover (online)
gaan praten. Het samenstellen van het juiste team met de
juiste kwaliteiten is dus essentieel voor growth hacking.
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Personeel

Cross-functional teams - #32
Cross-functional teams is het nieuwe buzzword dat hét
verschil kan maken in de efficiëntie van je teams.

Een cross-functional team, is een team met verschillende
leden met ieder zijn verschillende expertises en
perspectieven. Samen kun je snel een doel vanuit
verschillende hoeken bekijken (bijvoorbeeld de groei van je
bedrijf).

Door samen een aspect van meerdere punten te benaderen,
creëer je niet alleen nieuwe ideeën, maar help je ook je
medewerkers te groeien in hun expertise.

Wij bij Leapforce zijn heel erg fan van cross-functional teams
en werken samen met experts in hun vakgebied om jouw
bedrijf een supercharge te geven.
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Personeel

E-mail Signatures - #33
Per dag stuur je tientallen e-mails en je collega's doen dat
ook. Het is daarom ook niet gek dat een MKB-bedrijf
duizenden e-mails per maand verstuurd.

Daar kun je slim gebruik van maken door in de handtekening
van je e-mail duidelijke call-to-actions neer te zetten.
Bijvoorbeeld: ‘Lees onze laatste blog’, ‘schrijf je in voor de
nieuwsbrief’, ‘bezoek onze nieuwe website’ of ‘kom op
bezoek bij ons op event X’.

Met sommige signature tools (zoals Newoldstamp) kun je ook
de click ratio meten. Dit is een super makkelijke en handige
manier om meer tractie te genereren met een, vaak,
ongebruikt kanaal.
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Klanten
Naast je personeel zijn je klanten het belangrijkste aspect
van je bedrijf. Zonder klanten is er geen bedrijf, geen
inkomen en valt er weinig te ‘growth hacken’.

Door op de juiste manier voor je klanten te zorgen en
geweldige customer care te hebben zorg jij dat je klanten
bijna automatisch voor nieuwe business gaan zorgen.
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Klanten

Gebruik referrals - #34
Zorg met referral links dat je huidige klanten jouw dienst of
product makkelijk kunnen promoten bij kennissen, vrienden of
op social media.

Zo geeft bezorgdienst Deliveroo korting op je volgende
bestelling als je andere mensen via de mail uitnodigt om
gebruik te maken van Deliveroo. Daarbij krijgt de ontvanger
ook korting en worden beide partijen gestimuleerd.

Referrals kunnen zorgen voor een viral effect die jouw dienst
of product een boost kan geven.

Een tool wat je hiermee kan helpen is bijvoorbeeld
Invitebox.com
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Zorg goed voor je huidige klanten - #35
Wat is de krachtigste marketingtool die je hebt? Een hint: het
zijn niet je sales e-mails en het is ook niet je website. Het zijn
je huidige klanten.

De bakker op de hoek vijftig jaar geleden wist dat al, maar
tegenwoordig wordt dit snel vergeten. Hoe beter je voor je
huidige klanten zorgt, hoe eerder zij hun klanten, kennissen,
vrienden en familie over jou vertellen.

Zolang jij je houdt aan de vuistregel 'huidige klanten zijn
belangrijker dan nieuwe klanten', kan het moeilijk misgaan en
zul je top-service leveren waar je klanten vanzelf over gaan
praten.

(Oh en mond-tot-mond reclame is niet alleen heel krachtig,
het is ook nog eens kosteloos!)
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Tools
Last but not least: tools. Hoe kunnen we in deze digitale
wereld nog zonder tools? Door slim gebruik te maken van
tools kun je heel veel dingen automatiseren zodat jij meer
tijd overhoudt voor dat waar je echt goed in bent: een
bedrijf runnen.

We hebben een aantal tools op een rijtje gezet om je te
helpen inzichten te krijgen en je bedrijfsprocessen te
verbeteren. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer tools die je
kunt gebruiken. Daarom hebben we op onze website een
overzicht van bijna 600 tools staan die echt een impact
gaan maken voor jouw bedrijf.
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Automatiseren - #36
Iedereen heeft maar 24 uur in een dag en toch lijken
sommige mensen meer op een dag voor elkaar te krijgen.
Hoe dan?

Het antwoord is heel simpel: automatiseren.

Tegenwoordig zijn er krachtige tools op de markt om je werk
uit handen te nemen zodat jij je kunt focussen op dingen die
echt belangrijk zijn voor je bedrijf.

Wat dacht je bijvoorbeeld van tools om je leads te scoren?
Tools die kijken waar je leads de meeste tijd op je website
doorbrengen. Of tools die automatisch e-mails versturen? En
die extra tijd kan jij dan weer steken om nog een beter
product te maken of om een nóg betere service aan je
huidige klanten te leveren.

Direct beginnen? Kijk eens naar tools zoals Zapier.com,
Ifttt.com en Stamplay.com
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Gebruik chatbots - #37
Geef je bedrijf een boost door gebruik van chatbots! Zo kun
je met chatbots zoals Drift, Intercom, Watermelon een flow
van doelgerichte berichten instellen aan de hand van het
gedrag van je websitebezoeker.

Stuur bijvoorbeeld een bericht aan een bezoeker die meer
dan een minuut op je prijzenpagina zit, of vraag een blog
lezer onderaan de pagina zich via de chatbot in te schrijven
voor je nieuwsbrief.

Met chatbots kun je allerlei flows maken van berichten en
keuzes. Hiermee kun je op voorhand specifieke leads naar de
juiste werknemers sturen aan de hand van antwoorden op
vragen zoals “hoe groot is jouw organisatie?” of “in welke
industrie ben je werkzaam?”. Daarnaast kan je ook keuzes
geven. Bijvoorbeeld: “wil je meer informatie over product x
of wil je gebeld worden?”

Dit scheelt niet alleen tijd, maar zorgt ook voor een
gebruiksvriendelijke en proactieve benadering. Dit levert
vaak meer omzet op, omdat je door middel van
experimenten op de juiste momenten kunt toeslaan. In de
ouderwetse benadering laat je een lead een rapport
downloaden en bel je deze na 2 weken terug. Helaas ben je
dan vaak te laat.
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Lead Scoring - #38
Als je hard groeit komen er vaak veel leads binnen via je
website. Voor de salesafdeling is het fijn als ze direct weten
welke leads ze als eerste moeten opvolgen. Daarmee
verhoog je de kans dat je een deal scoort en de grootte van
de opdracht.

Door middel van lead scoring via systemen zoals Marketo is
dit heel gemakkelijk te automatiseren. Marketo heeft een
algoritme ontwikkeld die elke lead automatisch een score
geeft. Zo weet de salesafdeling altijd waar ze zo snel
mogelijk achteraan moeten en wordt de prioritering voor je
gedaan.
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Questionnaires - #39
Door middel van questionnaires gerelateerd aan jouw
business, kun je mensen triggeren, naamsbekendheid creëren
en leads genereren.

Zo kun je als sportbedrijf een questionnaire maken over
fitheid of doelen, als VC of financieel bedrijf een calculatie
quiz maken waarmee je de waarde van een SaaS bedrijf
kunt berekenen of als video content producer vragen stellen
die antwoord geeft op de vraag of je de productie moet
uitbesteden.

Het leuke is dat dit dynamisch is en de uitkomst wordt
gegenereerd aan de hand van de opgegeven antwoorden.
Daarna kun je aanbieden om het rapport per e-mail toe te
sturen zodat je het e-mailadres vangt en de persoon als lead
in je CRM terechtkomt. Typeform en Outgrow zijn de
perfecte tools om dit mee te doen.
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Controleer de kracht van je landingspagina - #40
Het is niet altijd even makkelijk om in te schatten of je
landingspagina effectief is. Hoe kun je zeker weten dat jouw
call-to-action voor het gewenste resultaat zorgt?
UsabilityHub.com is een geweldige website om te checken
of jouw landingspagina het juiste publiek bereikt.

Door je pagina te uploaden op het platform, kijken andere
mensen of jouw pagina het juiste design heeft. Met deze
feedback weet je heel snel wat je moet aanpassen om te
zorgen dat je landingspagina écht effectief is.
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Onderzoek je concurrentie - #41
Je concurrentie blijven analyseren is belangrijk als je relevant
wilt blijven. Er zijn een hoop tools en websites beschikbaar
die je hierbij kunnen helpen.

SimilarWeb.com is een website die je hierbij heel goed bij
kan helpen. Vul de website van de concurrent in en
SimilarWeb doet de rest. Met deze resultaten kun je de
website van je concurrent goed analyseren. Daarmee kun je
kijken wat ook voor jouw website of bedrijf relevant is.
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Nieuwe inzichten met Hotjar - #42
Wil je weten hoe je bezoekers zich gedragen op jouw
website? Dan bieden de website heatmaps en pagina
recordings van Hotjar uitkomst. Hotjar is een geweldige tool
om je website te analyseren zodat je ze gemakkelijk kunt
verbeteren.

Met behulp van heatmaps kun je zien waar mensen op jouw
pagina kijken en waar ze op klikken. De video recordings
maken korte filmpjes van de websitebezoekers zodat je te
weten kunt komen wat bezoekers interessant vinden en waar
ze je pagina verlaten.

Hier alvast de link naar Hotjar om je opweg te helpen:
Hotjar.com
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Maak een Premium Slack groep - #43
Het is altijd belangrijk dat je klanten zich speciaal en
gewaardeerd voelen en Slack kan je hierbij helpen.

Het is geen geheim dat 20% van je klanten zorgen voor 80%
van je inkomsten. Daarom is het belangrijk om deze 20%
extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld door een speciale Slack
groep aan te maken voor deze klanten.

In deze groep kun je nieuwe product updates plaatsen, 24/7
support geven en belangrijk en relevant nieuws plaatsen. Je
klanten zullen dit heel erg waarderen.

Lees meer over hoe Slack jouw organisatie kan helpen op
Slack.com
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Verbeter je UI/UX - #44
De User Interface (UI) en de User Experience (UX) zijn
ontzettend belangrijk voor je website. Vaak is het lastig om
erachter te komen hoe je deze kunt verbeteren.

Op Nickkolenda.com vind je een aantal heel goede tips om
de UI/UX van jouw website te optimaliseren. Hiermee
verhoog je de conversie en verlaag je de bounce rate op je
website.

Op Nickkolenda.com vind je onder andere tips voor het
creëren van de juiste flow op je site, hoe je de aandacht
vasthoudt, gebruikers begeleidt naar je call-to-action, en
hoe je de compatibiliteit verhoogt.
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Online quiz met Outgrow - #45
Online quizzen zijn een goede manier om meer traffic naar
je website te genereren én meer interactie met je bezoekers
te krijgen.

Outgrow.co is een handige en vooral bruikbare tool om je
marketing een boost te geven met interactieve content. Met
behulp van online quizzen en opdrachten kun je op een leuke
manier veel traffic genereren.

Daarnaast kun je je bezoekers helpen met inzichten
genereren over hun bedrijf en zelf nieuwe inzichten
genereren over jouw klanten. Win-win toch?
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Automatiseer nieuwsbrieven - #46
Het maken van een leuke nieuwsbrief kost veel tijd en kan
heel omslachtig zijn. Of toch niet? Met Mailchimp.com kun je
een groot deel van je werk automatiseren en versturen.

Je kunt heel gemakkelijk unieke campagnes en templates
maken, je favoriete tools linken en door middel van een RSS
feature je blog content in je nieuwsbrief laden.

Daarnaast kun je ook nog eens belangrijke data over je
ontvangers krijgen, zonder dat je daar extra moeite voor
hoeft te doen.

55

Tools

Vergroot bezoekersinformatie met Clearbit - #47
Het is ontzettend belangrijk zoveel mogelijk te weten komen
over je websitebezoekers en klanten. Een handige tool om
meer inzicht te krijgen in bezoekersdata is Clearbit.com.

Op basis van e-mailadressen kan Clearbit relevante extra
informatie verzamelen van mensen die jouw website
bezoeken. Dit kan leiden tot handige nieuwe inzichten en
betere methodes om je bezoekers te targeten en te
converteren tot klanten.

Vervolgens kun je hier je marketingcampagnes op
aanpassen om zo je business te optimaliseren!
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Luister naar je klanten - #48
Het is ontzettend belangrijk om te weten hoe je klanten over
je denken. Social media is hier heel erg geschikt voor door
middel van social listening. Maar er zijn nog meer tools die je
hierbij kunnen helpen.

Colibri-aps.com is een van deze tools die je hierbij kan
helpen. Deze tool zorgt ervoor dat je altijd weet als er over
je gesproken wordt, zelfs als jouw bedrijf wordt genoemd in
blog comments op een andere website. Daardoor kun je
altijd reageren op feedback van klanten en goede customer
care leveren.

Goedkopere alternatieven zijn Hashtracking.com en
Tagboard.com
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Bubble - #49
Wil je wel websites maken, maar heb je hiervoor niet
voldoende technische kennis? Een heel handige software
tool om website te maken zonder te hoeven coderen is
Bubble.is.

Bubble zorgt ervoor dat je gemakkelijk webapplicaties kunt
maken zonder dat je hier écht kennis voor nodig hebt. Door
het simpel drag & drop systeem zet je in een handomdraai
zelf toffe producten in elkaar. Heel handig natuurlijk als je
weinig kennis hebt of geld om dit uit te besteden aan een
developer.

Ga naar Bubble.com en maak jouw eerste webapplicatie!
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Landingspagina's met Unbounce - #50
Goede effectieve landingspagina's zijn ontzettend belangrijk
als je wilt testen of een product of business interessant is
voor je leads. Unbounce.com is hier de perfecte tool voor.

Met behulp van Unbounce kun je heel makkelijk
landingspagina's maken. Je kunt hier direct gratis mee
beginnen zonder verstand te hebben van het maken van
websites.

Daarnaast krijg je heel eenvoudig relevante informatie van
bezoekers zoals conversion rates. Je kunt op deze manier
ook heel gemakkelijk meerdere pagina’s maken voor je
product of dienst.
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Dankwoord
Bedankt voor het lezen! We hopen natuurlijk dat je met deze
tips grote sprongen maakt in je bedrijf en veel nieuwe leads
genereert. Mocht je nog vragen hebben, er niet uitkomen, of
hulp nodig hebben met growth hacking implementeren
binnen de organisatie, dan kun je altijd contact met ons
opnemen via info@leapforce.nl of volg ons op LinkedIn,
Twitter, Facebook of Instagram.

Klik hier om je te abonneren op onze
Nieuwsbrief !
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Leapforce is een groei-accelerator voor bedrijven.
Sinds de oprichting in 2018 zijn we razendsnel gegroeid.
Inmiddels werken we dagelijks met een groep
hardwerkende en gemotiveerde mensen aan ons
gezamenlijke doel: klanten helpen met het creëren van
een digitale sales en marketing machine!

