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LEADGENERATIE 
VAN LEAD TOT EN 
MET KLANT
Uw omzet verhogen met MYS Marketing

Welke boodschap heeft u voor uw klanten? Wie is uw 
doelgroep? Waarom wordt iemand klant, donateur of 
lid van uw organisatie?

Met leadgeneratie komt u in contact met potentiële 
klanten, leden of donateurs. Leadgeneratie begint 
met content creatie, het werven van de leads binnen 
de juiste doelgroep, opgevolgd door het juiste com-
municatiekanaal, zodat de lead uw klant wordt! Wij 
hebben een team van communicatiespecialisten 
en vormgevers, een affiliate netwerk en een eigen 
contact center met 75 seats dat 7 dagen per week 
open is. Hiermee zijn wij een one stop shop die 
multi-channel werkt.

“HOE VIND 
IK MIJN 

TOEKOMSTIGE 
KLANT?”

2 | Leadgeneratie van lead tot en met klant

“HOE KOM IK 
IN GESPREK 

MET MIJN 
TOEKOMSTIGE 
DONATEUR?”

“HOE WORDEN 
CONTACTEN 

LEDEN?”
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STAP 1

De juiste content leidt tot de juiste leads. 
MYS Marketing bedenkt en ontwikkelt uw 
communicatie uitingen die zowel online 
als offline kunnen worden ingezet.

STAP 2

Nadat de content gecreëerd is volgt de 
traffic. Wij zetten verschillende kanalen 
in om bezoekers de content te laten zien 
en ze als lead te laten converteren.



STAP 3

Het in gesprek komen met leads is onder- 
deel van het leadgeneratieproces. Want 
zonder opvolging van de lead, volgt er 
geen klant, lid of donateur.

MYS Marketing beschikt over een eigen 
contact center om de leads na te bellen 
en op de juiste manier op te volgen. 
Hiermee hebben wij de volledige con-
trole over de campagne en houden we de 
doelstellingen en businesscase scherp.

STAP 4

Uiteindelijk gaat het om de conversie! Wij 
leveren u ready-to-use nieuwe klanten, 
donateurs of leden aan.
 
Daarnaast ontvangt u een verrijkte pros-
pectdatabase met leads waarmee u met 
behulp van nurturing in contact kunt 
blijven.
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CONTENT 
MARKETING
De perfecte content voor de juiste doelgroep.

Door onze jarenlange ervaring met leadgeneratie 
en direct marketing weten wij wat werkt. Wij 
bieden u het complete traject: strategie, creatie 
en de uitvoering. 

Wij denken graag proactief en resultaatgericht 
met u mee. Wij zijn betrokken bij al onze klanten 
en verdiepen ons in uw doelgroep en in uw brand. 
Zo zorgen wij ervoor dat u niet zomaar een lijst 
met e-mailadressen ontvangt, maar leads met 
interesse in uw product of dienst. Na het generen 
van de leads verzorgen wij ook de follow-up in 
ons eigen contact center. Zo zorgen wij ervoor dat 
de leads uw klant worden.
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WHITEPAPER

Wij verzorgen alle content voor uw white-
papers. Inclusief een landgingspage waar 
leads het whitepaper kunnen downloaden. 
Vervolgens verzorgen wij de opvolging 
van de leads in het contact center.

DIRECT MAIL

Échte post door de brievenbus,
spring er uit door een persoonlijke brief 
bij uw leads thuis. Wij ontwikkelen de 
tekst en de vormgeving, de verzending 
en de follow-up.

Beste meneer Visser,

Hartelijk dank voor uw interesse
in ons product.

U kunt tot eind volgende week
gebruik maken van deze exclusieve
kortingscode via Website.nl 

Bent u vóór 14 augustus, dan krijgt u
er ook nog eens een gratis cadeau bij!

Hartelijke groet,
De directeur

Dit zijn onze adresgegevens en details.

XKra78Yw

logo
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E-MAIL

Geworven leads warm houden 
door ze een e-mail te sturen? 
Wij verzorgen de content.

BROCHURE OF FLYER

Staat u op en beurs en wilt u materiaal 
uit kunnen delen? MYS Marketing kan 
ondersteunend materiaal ontwikkelen 
in uw huisstijl. Bijvoorbeeld een flyer,
brochure of whitepaper.
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INFOGRAPHIC

Waardevolle content delen met uw 
doelgroep. Dit kan via een infographic of 
een Facts & Figures sheet. Met behulp 
van uw kennis en expertise verzorgen 
wij de ontwikkeling. Vervolgens gaan 
wij met dit document leads werven en 
de follow-up verzorgen.

EXCLUSIEVE
KORTINGSCODE

Een korting is altijd een goede trigger 
om nieuwe leads te werven. Wij kunnen 
werven via fysieke vouchers of via social 
media en online advertising.



DEDICATED 
STANDALONE 
CAMPAGNE

Een online campagne in de look & feel 
van uw onderneming. Waarin voorlichting 
en leadgeneratie gecombineerd worden.

PASSEND ONTWERP

Wij denken graag met u mee en 
ontwikkelen een communicatiemiddel 
dat bij u past!
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CONTACT
CENTER 
Wij bestaan sinds 2009 en zijn 
gespecialiseerd in leadgeneratie en 
telemarketing. Deze krachten hebben 
wij in 2018 gebundeld in ons eigen 
contact center in Almere. 

Het contact center is 7 dagen per week 
open en heeft 75 seats. Onze agents 
en teamleiders zijn doorgewinterd 
op het gebied van donateurswerving. 
Zij weten hoe ze moeten verkopen en 
kunnen als geen ander klanten behouden, 
upgraden of terugwinnen. Door slimme 
koppelingen met onze online leadgeneratie 
kunnen wij werken met bijvoorbeeld een 
call-me-now button. Ook gebruiken wij de 
contact center rapportages direct om de 
leadgeneratie te optimaliseren.
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ONZE KLANTEN
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“Uit onze jarenlange samen-
werking blijkt dat de leads van 

MYS Marketing altijd van goede 
kwaliteit zijn. MYS Marketing is 

zeer betrokken bij de klant, 
denkt pro-actief mee en doet 

altijd een stap extra.”

Achmed Badloe, Channelmanager bij Eneco
“MYS Marketing levert kwalitatief 

goede leads die boven 
verwachting converteren bij 

telefonische opvolging. 
Bovendien leveren ze een goede 

service en denken pro-actief mee 
over responsverbetering.”

Alzheimer Nederland
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WIJ HOREN GRAAG VAN U!
MYS Marketing brengt uw organisatie onder de aandacht van 
relevante doelgroepen. Het doel: meetbare resultaten realiseren. 

Met onze dienstverlening hebben wij een duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen het werven van nieuwe relaties en het bewerken 
van bestaande klanten. Het gevolg: gekwalificeerde leads, interactie, 
meer verkopen, retentie en hoge klanttevredenheid. Voor u zetten wij 
graag onze kennis en ervaring in.

Wilt u groeien in omzet en marge? Uw ideeën uitdragen? Informeren 
of interactie uitlokken? Wij plannen graag een brainstorm met u in!

Neem contact met ons op via 020 - 363 28 22.
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Of maak een terugbel afspraak

https://www.mysmarketing.nl/leadgeneratie/brochure-leadgeneratie/
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MEER KLANTEN EN DONATEURS 
DOOR EERSTE KLAS LEADS EN 
DE JUISTE FOLLOW-UP


