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Hey, wij kunnen jou helpen!

Wanneer je dit ebook hebt gedownload ben je waarschijnlijk een IT 
dienstverlener of partner op zoek naar meer leads of meer kwalitatieve 
leads. Het kan zijn dat je geen leads genereert of dat het maar niet lukt 
om de leads om te zetten in klanten.  

Mijn naam is Azer Gunes en bij Ultrah help ik bedrijven in de IT sector bij het 
opzetten van een allesomvattende marketingstrategie die bijdraagt aan de 
bottom line. Dit doe ik door strategisch te kijken naar online leadgeneratie, 
growth driven webdesign, social media, sales en business development. Ik 
heb ontzettend veel ervaring in deze branche, omdat ik met duizenden IT 
Managers, inkopers en IT dienstverleners heb gesproken tijdens mijn werk 
voor HP. Hierdoor begrijp ik goed wat de pijnpunten zijn die leven bij de 
dienstverleners (jij), de IT managers en inkopers (jouw klanten). Ik vertel je 
graag meer over mijn inzichten en praat graag met je over jouw 
doelstellingen.  

Wil je na het lezen van dit ebook kennis met mij maken en meer informatie 
over hoe Ultrah jouw bedrijf kan helpen? Stuur me gerust een mail of bel mij 
op 06 1445 0136. Direct kennismaken? Klik hier.  

Veel leesplezier! 
Azer Gunes

Bredewater 26  | 2715 CA Zoetermeer | 085 044 93 46 | hallo@ultrah.nl | www.ultrah.nl  
| K.v.K. 77182952 | BTW id.: NL003159350B18 

mailto:hallo@ultrah.nl
http://www.ultrah.nl
mailto:azer@ultrah.nl
https://meetings.hubspot.com/azer2


 

4

De ICT markt groeit! 
Er komen steeds meer IT bedrijven bij in Nederland. De huidige groei betreft 
3% en dit percentage blijft alleen maar stijgen.  

De concurrentie binnen deze 
branche wordt ook alleen maar groter en daarom is het van belang dat je als 
IT dienstverlener innovatief, persoonlijk en dynamisch blijft wanneer je jouw 
marketing en sales doelen wilt behalen.  

Als IT dienstverlener is het niet altijd makkelijk om genoeg leads binnen te 
halen. Vaak komt dit omdat er geen juiste marketingstrategie is. Ook kan het 
zo zijn dat je wel genoeg leads binnenhaalt, maar het niet lukt om deze om te 
zetten in klanten. In dit ebook lees je hoe je als IT dienstverlener meer 
kwalitatieve leads kunt genereren en klanten kunt binnenhalen. Dat begint bij 
een goede inventarisatie, hoe gaat het nu?
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Traditionele marketing en sales 
En waarom dit niet (meer) werkt 
Wat gebeurt er nu? 

Momenteel worden er te weinig relevante leads gegenereerd of worden er te 
weinig leads omgezet in klanten. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt 
door een ouderwetse manier van marketing en sales of een strategie die niet 
meer past bij de wereld van nu. 

Traditionele sales 
De voornaamste taak van sales is het binnenhalen van klanten. Dit gebeurt nu 
voornamelijk door (outbound) koud bellen, LinkedIn berichten versturen en 
natuurlijk e-mail. Salesmedewerkers bellen een contactenlijst af en proberen 
een dienst en/of product te verkopen. Deze traditionele manier van 
marketing en sales werkte ooit heel goed, maar de wereld verandert. Niet 
iedereen neemt meer zomaar de telefoon op en als ze wel opnemen hebben 
ze vaak niet eens tijd of zin om naar je verhaal te luisteren. Daarom is het 
noodzakelijk om innovatief en persoonlijk te blijven binnen een marketing- en 
salesstrategie en te zorgen dat dit blijft aansluiten op de wereld waarin wij 
leven.  

90% van de decision makers neemt hun telefoon  
niet op wanneer je ze belt.

mailto:hallo@ultrah.nl
http://www.ultrah.nl
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Internet maakt slimmer 
Internet maakt ons ‘slimmer’. Alles is online te controleren en door de grote 
hoeveelheid informatie worden IT managers en inkopers terughoudender in 
wat zij geloven. Bedrijven worden niet meer blindelings vertrouwd en er wordt 
kritischer gekeken naar de informatie die bedrijven en organisaties online 
delen. 

IT managers zijn beter ingelicht 
IT managers en inkopers gaan online steeds vaker zelfstandig op zoek naar 
de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van IT hardware en software. Ze 
zijn zich veel meer bewust van de verschillende oplossingen voor hun 
problemen. Websites zoals www.ikwilmobielwerken.nl geven inzicht in 
verschillende vraagstukken binnen de IT branche en zo weten IT managers 
steeds beter waar zij rekening mee moeten houden. Zo lezen ze bijvoorbeeld 
stukken over het voorkomen van cyberaanvallen of hoe SaaS & DaaS binnen 
het bedrijf van toevoegde waarde kunnen zijn. Wanneer deze IT manager 
naar jou op zoek gaat, zijn dit onderwerpen waar hij op kan letten. 
Het is belangrijk om als IT dienstverlener op de hoogte te zijn van de kennis 
die jouw klant in huis heeft. Er is ook een groot deel van de IT managers en 
inkopers wat zich nog niet bewust is dat ze überhaupt een probleem hebben. 
Op dat moment zijn ze onbewust onbekwaam en hier kan je als IT 
dienstverlener ook goed op inspelen. Meer hierover lees je in het hoofdstuk: 
Inbound marketing en sales. 

Er is meer behoefte aan individuele aandacht 
We willen niet meer met de massa mee en er is geen tijd en aandacht meer 
voor informatie die niet relevant is. Gepersonaliseerde content heeft veel 
meer effect, omdat de doelgroep zich persoonlijk aangesproken voelt. 
Waarom zou je blijven adverteren en content blijven maken voor iedereen, 
terwijl er daadwerkelijk maar 1% geïnteresseerd is? Je kunt beter de juiste 
content laten zien aan personen die hier behoefte aan hebben.
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Inbound marketing en sales 
Wat is het en hoe werkt het? 

De Inbound methodologie 
De Inbound methodologie gaat over persoonlijke aandacht en waarde 
creëren voor de juiste personen op het juiste moment. Een strategie volgens 
de Inbound methodologie draait de rollen van het aankoopproces om. De 
koper heeft de controle in plaats van de verkoper. Door middel van een 
Inbound strategie zorg je ervoor dat de juiste personen op het juiste moment 
worden bereikt. Dit doe je door informatieve content te publiceren die 
prospects ondersteunt bij het oplossen van problemen en ze nieuwe kansen 
biedt. Wanneer je dit strategisch inricht, gebaseerd op de juiste Buyer 
persona, stuur je jouw bezoekers volgens de gewenste route en naar het 
juiste doel. Door in de verschillende fases in het aankoopproces de juiste hulp 
en ondersteuning aan te bieden verander je geleidelijk onbekenden 
(strangers) in klanten (customers).

mailto:hallo@ultrah.nl
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Wat is Inbound marketing 
Een Inbound marketeer is verantwoordelijk voor het binnenbrengen van 
nieuwe bezoekers en leads. Een Inbound marketeer weet wie de doelgroep is, 
waar deze zich bevindt, welke informatie hij nodig heeft en wanneer hij deze 
informatie zoekt. 

Wie zijn IT managers en inkopers, wat doen ze,  
wat willen ze en op welk moment? 

Doelgroep in kaart brengen 
Een goede Inbound strategie begint bij het leren kennen van de doelgroep. 
De doelgroep in kaart brengen kan met een Buyer persona en een Buyer’s 
journey. Een Buyer persona is een profiel van de ideale klant. Wat zijn de 
interesses en pijnpunten van IT managers, bijvoorbeeld? Als dit duidelijk is 
kan er worden bepaald hoe deze doelgroep het beste benaderd kan worden. 

Buyer’s journey in kaart brengen 
In welke fase van het aankoopproces is er content nodig? Misschien heeft de 
IT manager al besloten welke producten of diensten er moeten worden 
afgenomen, of misschien weet hij nog helemaal niet waar hij naar op zoek is. 
Wanneer er duidelijk is in welke fase van het aankoopproces de klant zit, kan 
hij content ontvangen die past in de fase waarin hij zich bevindt. 
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Wat is Inbound sales 
Voor het realiseren van een goede Inbound strategie is het van belang dat 
marketing en sales goed met elkaar samenwerken. Zodra een bezoeker via 
de website een lead is geworden, is het belangrijk dat de gegevens van deze 
lead worden opgeslagen. Met deze gegevens kan sales aan de slag om 
connectie te maken en de lead om te zetten in een klant. 

Bij Inbound sales ben je niet meer koud aan het bellen en het pushen van 
een product of dienst. Inbound sales draait om het warm binnenhalen van 
leads. Als Inbound salesmedewerker ben je geen ‘vervelende’ verkoper, 
maar biedt je ondersteuning en krijg je een meer servicegerichte rol. 
Inbound salesmedewerkers laten zien aan een klant dat zij waarde kunnen 
bieden op een persoonlijke manier, waardoor de lead het idee krijgt dat hij 
met een gids communiceert in plaats van een verkoper.
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Wat maakt Inbound sales succesvoller? 

Je bent waardevoller: 
Het is een warme manier van sales waarmee je meer binding creëert met de 
klant. Het is een respectvolle salesstrategie waarbij de salesmedewerker niet 
de controle heeft, maar juist ondersteunt en een oplossing biedt voor het 
probleem van de klant.  

Je krijgt meer inzicht: 
Door alle verzamelde gegevens en de fase van de Buyer’s journey weet je al 
heel veel over de lead. Belangrijk tijdens het binnenhalen van klanten is lead 
nurturing. Je creëert hiermee waarde en bespreekt uitgebreid met de 
betreffende lead welke problemen hij of zij heeft en wat het doel is. 
Hierdoor krijg je nog meer inzicht in de klant en de doelgroep.

mailto:hallo@ultrah.nl
http://www.ultrah.nl
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Ik genereer te weinig leads 
of ze zijn niet kwalitatief genoeg 

Thought leadership 
Als er niet genoeg leads worden binnengehaald gaat er iets mis in de aanpak. 
Een lijst met contacten pakken en koud opbellen werkt op de lange termijn 
niet.  

IT managers & inkopers worden slimmer 
IT managers en inkopers worden steeds slimmer. Alles staat online en 
bedrijven worden niet meer blindelings vertrouwd. Bij verschillende IT 
dienstverleners worden offertes opgevraagd voor de producten, installatie 
en service in de hoop dat het ergens anders goedkoper is.
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Maar het gaat helemaal niet om de productprijs 
Leveranciers zoals HP, DELL, Lenovo etc. bepalen de prijs op basis van de 
eindklant. Wanneer je als IT dienstverlener een offerteaanvraag krijgt van een 
IT manager, inkoper of directeur van een bedrijf wordt dit doorgestuurd naar 
de leverancier. Op basis van de benodigde hardware bepaalt de 
leverancier een prijs. Deze prijs zal voor elke IT dienstverlener hetzelfde zijn 
en zo krijgt de klant vrijwel altijd dezelfde offerteprijs van elke dienstverlener. 

Het gaat om expertise  
Omdat de prijzen niet verschillen per dienstverlener zal dit niet de doorslag 
geven voor een IT manager of inkoper. Wat wel de doorslag zal geven is de 
expertise, betrouwbaarheid, professionaliteit en specialisatie. IT managers 
vragen zichzelf af: ‘Wie heeft de meeste kennis van implementatie & 
dienstverlening?’ En ‘Wie heeft de meeste expertise en kennis van de 
producten die ik nodig heb?’
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Tijdens een gesprek wat ik onlangs voerde met een Channel manager bij HP 
Inc. vertelde hij mij dat het de IT manager niet uitmaakt of de ene leverancier 
€10,- duurder is dan een andere leverancier. Wat belangrijk is, is dat alle 
medewerkers hun werk kunnen doen en dat de dienstverlener waar zij de 
producten en diensten afnemen verstand heeft van de specs die deze 
medewerkers nodig hebben. Als de medewerkers hun werk niet goed 
kunnen doen door niet (goed) werkende apparatuur kan dit het bedrijf wel 
tienduizenden euro’s kosten. Daarom is het zeer belangrijk om als IT 
dienstverlener deze zorg uit handen te kunnen nemen en na te denken over 
hoe jouw dienstverlening de processen van de eindklant stroomlijnen. 
Oftewel denk jij mee in het proces van je klant? 

Hoe laat je zien dat jij de meeste kennis hebt? 
Jouw kennis delen doe je met content. Content komt in vele vormen en via 
veel verschillende kanalen. Denk aan geschreven artikelen, foto’s, video’s of 
advertenties. Door middel van een Inbound marketing strategie wordt 
bepaald welke content er moet worden gemaakt, voor wie deze content is 
bedoeld en wanneer de doelgroep deze moet ontvangen. Een aantal 
manieren waarop je online thought leadership kunt laten zien: 

Jouw doelgroep begrijpen 
Het begrijpen van jouw doelgroep is het belangrijkste aspect van de hele 
strategie. Hoe kan je waarde bieden en zorgen dat IT managers, inkopers of 
directeuren voor jou kiezen als je niet weet wie ze zijn en wat ze willen. Jouw 
doelgroep is op zoek naar een dienst of product als oplossing die past bij hun 
probleem. Het is dan belangrijk dat jij weet welk probleem dit is, hoe en waar 
hij naar een oplossing zoekt. Pas dan weet je op welk moment jouw content 
zichtbaar moet zijn voor deze persoon. In dit overzicht zie je de verschillende 
fases van het aankoopproces en welke vorm van content het beste past op 
het juiste moment.
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Het kan ook voorkomen dat jouw doelgroep onbewust onbekwaam is. Dit 
houdt in dat zo’n IT manager of inkoper zich niet bewust is van een probleem 
die hij heeft. Zo denkt een IT manager misschien dat hij 20 dezelfde laptops 
nodig heeft, maar realiseert hij zich niet dat verschillende mensen in het team 
andere specificaties nodig hebben. Zodra jij als IT dienstverlener de IT 
manager hier bewust van maakt, laat je zien dat je met hem meedenkt en 
hem ondersteuning kan bieden wanneer dit nodig is. Hiermee creëer je 
waarde voor hem en zal hij jou sneller als thought leader zien.

Bloggen 
Bloggen is waarschijnlijk een van de belangrijkste dingen die je kunt doen om 
leads binnen te halen. IT managers zijn op zoek naar IT dienstverleners die 
verstand hebben van het vak en die kunnen helpen en ondersteunen tijdens 
het aankoopproces. Jouw doel hierin is jouw expertise aantonen en zo 
vertrouwen winnen. In blogartikelen kun je als IT dienstverlener laten zien dat 
jij verstand van zaken hebt. Er moet worden onderzocht welke informatie IT 
managers zoeken en deze vraag moet worden beantwoord.
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E-mail marketing 
E-mail marketing is zeker niet dood. Wanneer e-mail marketing effectief 
wordt ingezet kan dit een hele waardevolle methode zijn om de juiste 
informatie over te brengen aan de doelgroep. Zodra een IT manager, inkoper 
of directeur zich op jouw website aanmeldt voor je nieuwsbrief kan zijn e-
mailadres direct worden toegevoegd aan een mailinglijst. Vervolgens kunnen 
er relevante e-mails met nieuwe publicaties, die passen bij de interesses van 
deze persoon, regelmatig verstuurd worden. Daarnaast zijn er nog veel meer 
manieren om waarde te creëren. Denk bijvoorbeeld aan social media, 
strategisch adverteren, of chat(bots) op de website. 

Video content 
Video’s zijn tegenwoordig onmisbaar. Een video zegt vaak meer dan woorden 
en is veel toegankelijker. Video verhoogt je online zichtbaarheid en helpt op 
een slimmere manier kennis te delen en de online zichtbaarheid te verhogen. 
Video’s zorgen ervoor dat bezoekers langer op je website blijven en daardoor 
krijgt onder andere het algoritme van Google een signaal dat jouw website 
relevant is en hoger zichtbaar moet zijn in de zoekresultaten. Niemand zit te 
wachten op een lange video zonder duidelijke boodschap. Zorg er dus voor 
dat je video’s goed opgebouwd en informatief zijn. Daarnaast is humor heel 
belangrijk, dat maakt het bekijken en delen van de video’s makkelijker. Ultrah 
heeft ervaring bij het creëren van video content voor onze klanten. Wil jij hier 
meer informatie over neem dan contact met ons op.  

mailto:hallo@ultrah.nl
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Ik heb genoeg leads 
maar heb problemen deze om te zetten naar klanten 

Van bezoeker naar lead naar klant 
Het kan natuurlijk ook voorkomen dat er wel genoeg leads worden 
gegenereerd, maar dat deze niet worden omgezet in klanten. In dit geval is 
het waarschijnlijk zo dat marketing en sales niet goed genoeg met elkaar 
samenwerken. Dit betekent dat de huidige marketing en salesstrategie 
aangepast moet worden. Een Inbound strategie is gericht op de 
samenwerking tussen marketing en sales. Het gaat ervan uit dat marketing en 
sales nauw met elkaar samenwerken en deze strategie volledig samen 
uitvoeren. 

Lead nurturing 
Zodra een bezoeker of contact omgezet wordt in een lead is het van belang 
dat hij zich gerespecteerd voelt en zich persoonlijk ondersteund voelt tijdens 
het aankoopproces. Lead nurturing houdt in dat je persoonlijke waarde blijft 
creëren voor deze lead, waardoor je zo hoog mogelijke conversies realiseert. 
Bij Lead nurturing kan er door middel van marketing automation een 
automatisering gerealiseerd worden, waarbij de lead op het juiste moment de 
juiste ondersteuning krijgt. Stapsgewijs wordt er nieuwe informatie verzonden 
aan een prospect of lead. Niet elke lead is al klaar om klant te worden, maar 
als je blijft investeren in de relatie komen ze hoogstwaarschijnlijk terug op het 
moment dat ze daar wel klaar voor zijn. 

Als marketing & sales goed met elkaar samenwerken zorgt dit 
voor meer dan 20% extra omzet
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Meer weten? 
Ben jij een IT dienstverlener of hardware reseller en wil je praten over 
je uitdagingen of wil je een passende oplossing bij het binnenhalen van 
meer kwalitatieve leads of hulp bij het converteren naar klanten? Plan 
dan nu een gratis consult met mij in!

Plan jouw gratis consult
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