
10 praktische tips voor succesvolle 
e-mailmarketing in e-commerce



De concurrentie groeit, om globalisering kunnen we niet meer heen en 
digitalisering neemt in alle sectoren gestaag toe. Dit zijn slechts enkele 
redenen, waarom ondernemingen zich vandaag de dag steeds weer 
moeten afvragen, hoe ze hun klanten persoonlijk kunnen aanspreken 
zonder hierbij te veel kosten te maken. 

Sinds enkele jaren is e-mailmarketing een van de belangrijkste 
communicatiekanalen. Om zich op een positieve manier te kunnen 
onderscheiden van uw concurrenten zetten we hier de 10 belangrijkste 
factoren voor succesvolle e-mailmarketing op een rijtje. 
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93% van de handelaars in e-commerce zet in op e-mailmarketing als 
verkoop- en marketingkanaal en met een goede reden: met een omzet 
van €28 per ingezette euro (ROI) is e-mailmarketing 40 keer effectiever 
dan Facebook en Twitter marketing samen.

E-mailmarketing prestatie 
Statistiek #01

Ingeschakelde online marketing kanalen in e-commerce

E-mailmarketing   93%

Zoekmachine marketing  79%

Banner en video  29%
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Nieuwsbrieven genieten een hoge acceptatie bij eindklanten. Na het 
bezoeken van een online shop verkiezen eindklanten om op de hoogte 
gehouden te worden via nieuwsbrief – liever dan via tijdschriften,
televisie of sociale media.

Gewenst contact van eindklanten
Statistiek #02

Gewenste contactkanalen door eindklanten

Online shops 93%

Catalogus 61%

Mond-tot-mondreclame 39%

TV-reclame 24%

Facebook 13%

Forums, blogs 13%

Tijdschriften 35%

Nieuwsbrieven 71%



6

De meerderheid van de e-commerce ondernemingen zet in op 
regelmatig contact met hun klanten per nieuwsbrief en stuurt minstens 
een keer per maand. Afhankelijk van product of service kan een andere 
frequentie beslist ook zinvol zijn! Probeer het uit!

Verzendfrequentie
Statistiek #03

Gemiddelde verzendfrequentie in e-commerce

DagelijksW ekelijksO m de 14 dagen Maandelijks Per kwartaal Onregelmatig Soms

1%

16%
14%

37%

11%

17%

4%
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De 10 belangrijkste praktijktips
Voor de regelmatige communicatie met hun klanten, gebruiken vele 
ondernemingen e-mails. Toch kunnen er ook bij e-mailmarketing 
fouten insluipen, die uw onderneming schade kunnen toebrengen. 
Met de volgende 10 praktijktips geven we u een leidraad hoe u uw 
e-mailmarkting goed kan voeren en er alles uithalen kan.
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Gecertificeerde nieuwsbriefverzenders zoals Newsletter2Go zorgen 
er door whitelisting voor dat uw e-mails, zonder op spam gecheckt te 
worden, rechtstreeks in de inbox afgeleverd worden. Let op het zegel 
van de Certified Senders Alliance als u binnen de DACH-regio verzendt 
en op het Return Path-zegel voor internationale verzendingen. 

De inbox bereiken

Ekomi Gold Siegel

Tip #01

Certified Senders
Alliance

Server in
Duitsland

Deutscher
Dialogmarketing
Verband e.V.
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In de dagelijkse e-mailvloed kunnen goede nieuwsbrieven gemakkelijk 
ondergaan. Zorg ervoor dat uw nieuwsbrieven de aandacht krijgen, 
die ze verdienen. Dit kan u klaarspelen, als uw e-mail net dan aankomt, 
wanneer uw ontvangers online zijn. Test best zelf wanneer het juiste 
verzendtijdstip is voor uw mailings. Als vuistregel geldt: B2B: Op een 
werkdag, best 's morgens B2C: Dagelijks, ook in het weekend 's morgens 
of 's avonds

De inbox veroveren
Tip #02

B2B B2C
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Zijn uw nieuwsbrieven in de inbox van uw ontvangers aangekomen en 
goed geplaats, moet u met een vertrouwelijk afzenderadres en een 
interessant onderwerp scoren – want elke ongeopende e-mail is een 
verloren e-mail. 

• Ongewone en creatieve onderwerpregels wekken de 
nieuwsgierigheid van uw lezers 

• Tijdsbegrenzingen (bv. “Slechts tot overmorgen:...” motiveren de 
ontvangers om meteen tot actie over te gaan

• Unicode-tekens kunnen – indien juist gebruikt- de aandacht 
trekken en de openratio zichtbaar verbeteren

Openratio optimaliseren
Tip #03
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Creatief & ongewoon

Tijdsbegrenzing

Unicode-teken
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Zodra een ontvanger uw e-mail geopend heeft, kunnen problemen 
met de weergave een professionele indruk snel verstoren. Om in alle 
relevante e-mailprogramma's een juiste weergave te garanderen, moet 
u uw nieuwsbrief voor het verzenden absoluut testen. Professionele 
nieuwsbrief software beschikt over geteste templates, die u zonder er bij 
stil te staan gebruiken kan.

Fouten met de weergave vermijden
Tip #04
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Het voorbeeldvenster van e-mailprogramma's heeft een gelimiteerde 
grootte. Houdt er daarom rekening mee dat uw nieuwsbrief de breedte 
van 600px niet overschrijdt. Anders moet horizontaal gescrold worden 
om alles te kunnen zien. Zorg er bovendien voor dat uw ontvangers de 
afbeeldingen bekijken en u opnemen in hun adressenbestand.

Inhoud goed weergeven
Tip #05
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Niet enkel in de breedte maar ook in de hoogte is de plaats in het 
voorbeeldvenster beperkt. Ookal is vertikaal scrollen uiteraard 
eenvoudiger, de belangrijkste informatie en call-to-actions plaatst u best 
boven de ondergrens van het voorbeeldvenster (“above the fold”), om uw 
ontvangers meteen na het openen aan te zetten tot actie.

„Above the fold“
Tip #06
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Gebruik optisch aantrekkelijke afbeeldingen en zuiver aangepaste 
teksten. Kleurrijke highlights en opvallende buttons helpen om uw 
klanten aan te zetten tot klikken en uw doorklikratio te optimaliseren.

Relevante, aantrekkelijke inhoud
Tip #07
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Lifecycle mailings richten zich op de levenscyclus van de klant en 
bezorgen in het ideale geval de juiste informatie op het juiste tijdstip aan 
de juiste klant. Zo verhoogt u de relevantie voor de ontvanger en het 
succes van uw campagne. 

Lifecycle mailings
Tip #08

Voordelen van lifecycle mailings

Stijging van de relevantie
voor de klant

87%

Stijging van
het succes

71%
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Slechts 16% van alle e-mail marketeers maken momenteel gebruik van 
de voordelen van lifecycle mailings en dat terwijl aangetoond is dat het 
gebruik ervan het succes van campagnes met 900% kan verhogen. Meer 
tips vindt u op: www.newsletter2go.nl

Gebruik van lifecycle mailings 

Gebruik van lifecycle mailings in e-commerce

16% Ja

71%
Nee

12% Onbekend

Lifecycle

 
e-m

ailmarketing

 
programma
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Samen met de toename van smartphones en tablets neemt ook het 
aandeel van mobiele opens toe. Vandaag de dag wordt al 50% van alle 
e-mails geopend op mobiele eindapparaten – waarvan 95% met iOS en 
Android.

Mobiel-geoptimaliseerde nieuwsbrieven
Tip #09

Chronologische ontwikkeling mobiele opens

51%

29%

20%

42%

33%

25%

Mobile Desktop Webmail

2013 2014
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Als een “normale” nieuwsbrief op een smartphone geopend wordt, is een 
perfecte weergave niet gegarandeerd. Verkleinde afbeeldingen of tekst 
zorgen voor slechte leesbaarheid en inhouden vallen weg.

Problemen met mobiele nieuwsbrieven

Vaakst voorkomende problemen van nieuwsbrieven op mobiele eindapparaten

NEWS

E-mail slecht
weergegeven

31%

Slechte
leesbaarheid

27%



Dankzij responsive design kan u er zeker van zijn, dat uw mailing 
zowel op computers als op smartphones en tablets probleemloos 
weergegeven wordt. In het voorbeeld hier worden 3 kolommen, die 
op de computer naast elkaar weergeven worden, op een smartphone 
automatisch onder elkaar geschoven en groter en leesbaarder 
weergeven.

De oplossing: Responsive designs
Tip #09
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Om er voor te zorgen dat uw e-mailmarketing succesvol blijft, is het 
belangrijk uw mailings voortdurend te verbeteren. Analyseer de redenen 
voor afmeldingen, segmenteer, defi niëer meetbare doelen en doe A/B-
tests om meerdere varianten automatisch te vergelijken.

Testen, evalueren en optimaliseren
Tip #10

Voorbeeldevaluatie van een A/B-test
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Met de verkoopssterke e-mailmarketing software van Newsletter2Go 
heeft u een sterke partner aan uw zijde:

Nieuwsbrieven maken
Meer dan 50 templates in responsive design

E-commerce functies
Webshop integraties,1-klik-productovername, klantensynchronisatie

E-mails versturen
Antispam certificaat, lifecycle mailings, A/B-tests

E-mailcampagnes evalueren
Realtime analyses, uitgebreide rapporten

E-mailontvangers importeren en beheren
1-klik-import, afmeld- en bouncemanagement, segmentering

Over Newsletter2Go
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