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Voorwoord

Beste lezers,

Kerstmis is voor online shops en retail handelaren ongetwijfeld een van de  belangrijkste 

 gebeurtenissen van het jaar. De feestdagen zijn vrijwel altijd de sterkste verkoopperiode. In 2015 nam 

drie weken voor kerst de omzet voor online retailers met 46% toe, ten opzichte van de  gemiddelde 

weekomzet. Het aantal bestedingen kwam hierdoor op € 658 miljoen neer in de  periode van 6 

tot en met 24 december 2015 (bron: gfk.com, 2015). Het is dus zeker de moeite waard om uw 

 marketingactiviteiten op de kerstperiode te richten en ruim van tevoren een effectieve  strategie 

voor te bereiden.

E-mailmarketing is een van de belangrijkste kanalen om in te spelen op de  bestedingstoename  tijdens 

Kerstmis. Vrijwel geen ander marketingkanaal is zo persoonlijk en direct. U bereikt rechtstreeks de 

mailbox van de ontvanger en geniet u van volledige aandacht voor uw boodschap. De  e-mailmarketing 

ROI is daarnaast extreem hoog — voor elke geïnvesteerde euro wordt een  gemiddelde opbrengst 

van € 38 verwacht (bron: DMA, 2015). Nieuwsbrieven worden ook graag ontvangen. Ongeveer 

70% van de ondervraagden geeft de voorkeur aan e-mail om  reclameboodschappen te ontvangen 

(bron: Marketing Sherpa, 2015).

E-mailmarketing is dus een must in aanloop naar de kerstperiode. Echter, moet u rekenen op  extreem 

hoge concurrentie in de inbox van de nieuwsbriefabonnees. U heeft daarom een doordachte 

 strategie nodig. Een gedetailleerd, helder doel en een perfecte uitvoering zijn onmisbaar voor een 

succesvolle kerstcampagne. Een goede nieuwsbrief wekt emoties, zorgt voor een verbinding  tussen 

de zender en ontvanger en stimuleert het delen van de nieuwsbrief met vrienden of bekenden.

In deze whitepaper vindt u professioneel advies, waarmee uw kerstnieuwsbrief zich zal  onderscheiden 

van de menigte. Wij begeleiden u van de planning tot het ontwerp en van de verzending tot de 

evaluatie. Als bonus vindt u aan het eind van de whitepaper een aantal ideeën voor interessante 

kerstcampagnes.

Wij wensen een succesvolle en winstgevende kerst!

Uw Newsletter2Go team

http://www.gfk.com/insights/press-release/online-retailers-zien-in-drie-weken-voor-kerstmis-omzet-met-46-toenemen/
http://cdn.emailmonday.com/wp-content/uploads/2015/04/National-client-email-2015-DMA.pdf
http://www.marketingsherpa.com/article/case-study/customer-communication-by-channel
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1. Strategie en planning

Strategische doelen vastleggen

Bij online shops en retail handelaars zal elke kerstnieuwsbrief een commercieel doel nastreven. Hoe 

nauwkeuriger de oriëntatie en planning vooraf, hoe groter de kans op succes. Omgekeerd zijn de 

vooruitzichten voor nieuwsbrieven die zonder plan verzonden worden, afgezien van  meedoen aan 

de Kerstmis hype, zeer slecht. Zorg ervoor dat u zich bewust bent van wie uw ontvanger is en waar 

deze naar op zoek is. Ontdek welke uitdagingen de ontvanger tijdens de feestdagen  ondervindt 

en bied passende ondersteuning. Aan de hand van de verkregen informatie kunt u het doel van 

de e-mailcampagne vaststellen. Moet de nieuwsbrief bijvoorbeeld inkomsten genereren of het 

aantal websitebezoekers verhogen? Afhankelijk hiervan kunnen het ontwerp, de geselecteerde 

 ontvangers en de verzendtijd exact worden afgestemd.

Voorjaarsanalyse

Voor uw aankomende kerstcampagne is het belangrijk om de e-mailmarketing resultaten van de 

voorgaande jaren te bekijken. Analyseer de open-, klik- en conversieratio van uw vorige e-mails 

om te ontdekken wat succesvol was en waar verbeterpunten mogelijk zijn. Het kan ook waardevol 

zijn om te kijken naar de resultaten van e-mails in het tussentijdse verloop. Wanneer stond de ver-

koop op een laag pitje? Hebben de nieuwsbrieven pas eerst na enige tijd een reactie ontvangen?

Daarnaast is het ook goed om uit te vinden wat voor soort inhoud in het verleden het meest 

succesvol was en welk doel hiermee bereikt is. Een bepaalde nieuwsbrief kan een zeer goede 

openratio hebben, terwijl de conversieratio bij andere nieuwsbrieven juist veel hoger ligt. Niet 

elke mailing komt overeen met een perfecte conversietrechter. Soms komt het voor dat e-mails 

met een lagere openratio juist een betere conversieratio hebben bereikt.

Bonus tip: Door het clusteren van uw rapporten in Newsletter2Go, kunt u afzonderlijk  verschillende 

ontvangerssegmenten vergelijken en eventuele verschillen tussen uw doelgroepen ontdekken. 

Was er, bijvoorbeeld, een verschil in de interactie per geslacht, leeftijd of regio? De clustering kan 

u helpen om ontvangers te segmenteren en uw ontvangersgroepen voortaan doelgerichter aan 

te spreken.
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Aanbiedingskalender maken

Afhankelijk van het tijdstip moet de inhoud van de nieuwsbrief worden aangepast aan de huidige 

behoeften van de ontvanger. 

Hoe nauwer verwant de datum en inhoud zijn, hoe groter de kans op succes. Wanneer u 

 aanbiedingen verzendt, moeten deze een concrete toegevoegde waarde bieden. Bied uw  klanten, 

bijvoorbeeld, vlak voor kerstavond gratis express levering aan. Dit soort aanbiedingen worden 

gegarandeerd dankbaar aanvaard.

Dezember 2016
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Soort mailings afwisselen

Vooral rond de kersttijd ontvangt men van veel bedrijven e-mails met vergelijkbare aanbiedingen. 

Daarom is het belangrijk om de soort mailing en de inhoud af te wisselen. Constant dezelfde soort 

aanbieding verzenden is voor de ontvanger oninteressant, zelfs wanneer de deal overtuigend is.

Bonus tip: Naast het verzenden van nieuwsbrieven met aanbiedingen kunt u ook product updates, 

handleidingen, enquêtes, wedstrijden of community content verzenden. Wat voor interessant nieuws 

heeft u te vertellen? Wees creatief!

Op bewezen strategieën vertrouwen

Het bewezen succes van voorgaande nieuwsbrieven zal ook tijdens de kerstperiode van 

 toepassing zijn. Immers veranderd uw doelgroep over het jaar nauwelijks en zullen de  ontvangers 

ook tijdens de kerst met dezelfde strategie overtuigd kunnen worden. 

Zet uw e-mailmarketing daarom niet alleen voor kerst helemaal op zijn kop. Dit betekent 

 bijvoorbeeld dat het nieuwsbriefontwerp herkenbaar moet zijn. In plaats van een compleet 

 nieuw design te  gebruiken, kunt u beter uw huidig ontwerp aan het seizoen aanpassen. Ook 

bij  aanbiedingen  gelden dezelfde regels. Wanneer uw ontvangers goed converteren bij een 

 zorgvuldig  samengesteld productassortiment, zult u ze in uw kerstnieuwsbrief niet ineens 

 bombarderen met uw complete assortiment.
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Nuttige informatie delen

Niet alleen concrete productaanbiedingen helpen om de verkoop een boost te geven en meer 

 bezoekers naar uw winkel te leiden. Ook met informatie die de ontvanger ondersteunt en 

 up-to-date houdt, kunt u pluspunten verzamelen. 

Deel bijvoorbeeld uw verzendbeleid en help uw klanten herinneren wanneer ze hun cadeaus 

 moeten bestellen om deze op tijd in huis te hebben. Dit zorgt voor meer tijdsdruk en helpt uw 

 ontvanger sneller te beslissen over een eventuele aankoop, wat vaak in uw voordeel werkt! 

Ook met  updates over het assortiment kunt u de conversieratio verbeteren. Informeer uw 

 ontvangers over de meest populaire producten of over uitverkochte producten die weer terug in 

het  assortiment zijn. De ontvanger is wellicht het product vergeten. Met een simpele herinnering 

verhoogt u de kans op een conversie.

Inspiratie in plaats van uitverkoop

Een stijging in de omzet kan ook worden bereikt door het verspreiden van een warme kerstsfeer 

met de nieuwsbrief. Hierdoor wordt de ontvanger direct in een koopstemming gebracht. Maak 

 bijvoorbeeld doelgerichte verlanglijsten en bied uw ontvangers inspiratie voor cadeaus voor hun 

geliefden. Meer informatie hierover vindt u aan het eind van de whitepaper onder ‚Inspiratie voor 

kerstcampagnes’.

Een andere manier om uw producten in een inspirerend jasje te steken, is door tips voor een  gezellige 

kerst te geven. Stuur uw ontvangers decoratie ideeën, smakelijke recepten en accessoires trends. 

Wanneer u reizen aanbiedt, kunt u ook denken aan tips om de koude winter te ontvluchten. Maak 

uw ontvangers warm met exotische kerstbestemmingen. Op deze manier kan de reislust in zeer 

 verschillende doelgroepen ontwaakt worden.
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Ontwerp shopping evenementen

Met beperkte speciale evenementen wekt u de interesse van uw ontvangers en zorgt u 

 tegelijkertijd voor exclusiviteit van uw aanbod. Uw evenementen kunnen zich zowel op  bekende 

 gelegenheden, zoals Black Friday, als op zelfbedachte evenementen (bijvoorbeeld ‘zet uzelf 

in het zonnetje’ dag) richten. Kondig uw evenement vooraf in de nieuwsbrief aan. Uw klanten 

 kunnen hierdoor hun kerstinkopen inplannen en uitkijken naar uw aanbiedingen. Op deze  manier 

kunt u ook online klanten aantrekken om naar uw fysieke evenement te komen. Zorg ervoor dat 

de  aanbiedingen alleen voor de nieuwsbrief ontvangers beschikbaar zijn, dit zorgt voor een 

 exclusiviteit die uw klanten niet willen missen. U kunt dit bijvoorbeeld doen door een kortings-

voucher voor 10% korting in de nieuwsbrief te integreren.

Speciale aanbiedingen voor vaste klanten

Vaste klanten hebben al een sterke binding met het merk en converteren daardoor meestal beter 

dan eenmalige klanten. Van deze groep worden verdere aankopen met een relatief hoge waarde 

verwacht. Verwen deze klanten daarom met exclusieve aanbiedingen. Dit kan bijvoorbeeld een  extra 

korting of een speciaal evenement zijn. Nieuwsbrieven zijn een geweldige manier om individuele 

kortingscodes te verzenden. Zorg ervoor dat elke code uniek is en slechts eenmaal gebruikt kan 

worden, om exclusiviteit te garanderen.

Shop- en landingspagina‘s plannen

Vooral tijdens de kerstperiode moet het volledige ontwerp als een geheel fungeren. De overgang 

tussen de nieuwsbrief en de landingspagina moet het liefst naadloos zijn. Voor de klantgerichtheid 

en herkenning is dit erg belangrijk, uw klanten houden zo namelijk het overzicht.

Wanneer u producten in uw nieuwsbrief promoot, moeten deze uiteraard ook eenvoudig in de 

 webshop terug te vinden zijn en bij de rest van het assortiment passen. Stel dat u kleding  adverteert, 

dan kan de ontvanger niet in de kerstbomen categorie van uw online shop terecht komen na het 

klikken van de link. Dit zorgt voor een hoge bounceratio. Vanuit een design perspectief is het 

 noodzakelijk om de kerstaanpassingen in alle marketingkanalen door te voeren.
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2. Design en representatie

Passend ontwerp ontwikkelen

Het nieuwsbrief ontwerp moet idealiter zoveel mogelijk gebruik maken van de huisstijl en 

 overeenkomen met het uiterlijk van de online shop of website.

In een kerstnieuwsbrief draait het erom, om de geest van Kerstmis te verspreiden. Daarom kunt u 

hier natuurlijk gebruik maken van kerstige elementen. Deze kunnen echter beter niet willekeurig 

worden aangebracht. Ontdek waar uw ontvanger een emotionele band mee zou kunnen hebben. 

Wat voor decoratie kan nauwkeurig op de ontvanger aansluiten? Door deze informatie mee te  nemen 

in uw ontwerp, kunt u zich visueel onderscheiden van de massa.

Maak een lijst van designtaboes

Elke doelgroep heeft zeer verschillende voorkeuren. Een ontwerp dat bij een specifiek publiek 

erg in de smaak valt, kan een een andere doelgroep mogelijk afschrikken. Idealiter moeten clichés 

worden uitgesloten, tenzij de doelgroep zich tot typische kerstclichés voelt aangesproken.

Bonus tip: Ga bij het maken van het nieuwsbriefontwerp na wat de stijlvoorkeuren van uw  publiek 

zijn. Wat vindt uw ontvangersgroep mooi en wat schrikt ze af? Maak op basis hiervan een lijst met 

designtaboes en noteer alle no-go’s omtrent het ontwerp.
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Gebruik kersttemplates

Met HTML e-mails bereikt u niet alleen significant betere resultaten dan met pure tekstberichten, 

maar kunt u ook afbeeldingen, links en diverse stijlelementen gebruiken. 

Voor wie het ontwerp van een HTML-template te ingewikkeld is, kan rekenen op kant-en-klare 

templates. Deze voorgeprogrammeerde nieuwsbrief templates zijn bijzonder goed geschikt voor 

het ontwerp van uw kerstgroet. In deze templates hoeft u alleen nog uw eigen content toe te 

 voegen, het basisontwerp is immers al klaar. 

Een responsive ontwerp is in elke nieuwsbrief een must, aangezien tegenwoordig meer dan de 

helft van alle e-mails op een mobiel apparaat geopend wordt.
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Gebruik trust-elementen

Geen enkele klant koopt graag een ‚kat in de zak‘. Klantenbeoordelingen verhogen het vertrouwen 

en maken het voor de klant eenvoudiger om het product te visualiseren en te beoordelen of het 

product geschikt is. 

Naast productbeoordelingen kunt u ook andere trust-elementen in uw nieuwsbrief integreren. Met 

positieve beoordelingen van bestaande klanten, voor bijvoorbeeld de snelle verzending of goede 

service in het stressvolle vakantieseizoen, kunt u nieuwe klanten overtuigen. Laat zien dat in uw bedrijf 

ook tijdens de kerstperiode alles vlot verloopt en de service comfortabel en klantvriendelijk is. Met 

dergelijke voordelen onderscheidt u zich op doeltreffende wijze van uw concurrenten.

 

Maak een welkomstcampagne

Niet iedere e-mail hoeft voor verzending opnieuw te worden ontworpen en handmatig te  worden 

verzonden. Geautomatiseerde e-mails, die op basis van het gedrag van de klant of op vaste 

 gebeurtenissen worden verzonden, zijn een nuttige aanvulling op uw reguliere nieuwsbrieven.

Op deze manier kunt u direct na de registratie een band opbouwen met uw nieuwe klant. Wens uw 

nieuwe klant bijvoorbeeld van harte welkom in een neutrale welkomste-mail. Een paar dagen hier-

na kunt u een e-mail met de meest populaire producten of tips voor een goede start verzenden. 

 Natuurlijk kunt u ook aanbiedingen versturen, om de ontvanger tot een eerste aankoop te motiveren. 

Aangezien de geautomatiseerde mailings zonder handmatige inspanning worden verzonden, kunt 

u deze handig gebruiken tijdens vakantieperiodes.
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Maak geautomatiseerde follow-up e-mails

Met geautomatiseerde e-mails kan de ontvanger zowel specifiek als persoonlijk aangesproken 

worden. Zo kunt u elke klant, afhankelijk van de situatie, een passend bericht sturen. Bijzonder 

bruikbaar zijn de geautomatiseerde mailings voor de implementatie van follow-up mails.

Bonus tip: Een praktische toepassing is de winkelwagen herinnering. Met een  geautomatiseerde 

e-mail kunt u uw klanten eraan herinneren dat er zich verlaten producten in de winkelwagen 

 bevinden. In veel gevallen kan de aankoop niet worden voltooid als gevolg van afleiding of gebrek 

aan tijd. Vaak wordt de winkelwagen ook als een verlanglijst gebruikt. Een herinnering wordt  daarom 

bij veel klanten goed ontvangen.

Bovendien kunnen inactieve klanten ook worden teruggewonnen met geautomatiseerde e-mails. 

Dit is veel goedkoper dan het produceren van nieuwe ontvangers. In dit geval wordt er  automatisch 

een e-mail na een bepaalde tijd van inactiviteit verzonden. Deze periode kan een aantal dagen, 

weken of maanden zijn, afhankelijk van het product lifecycle. 

Gepersonaliseerde e-mails

Gepersonaliseerde e-mails bereiken aantoonbaar betere resultaten door een hogere open- en kli-

kratio. Zorg er daarom voor dat de inhoud van uw kerstnieuwsbrieven direct op de interesses van 

de ontvanger aansluit. Personalisatie kan zich betrekken op een persoonlijke aanhef, maar ook 

specifieke aanbiedingen van passende producten. Dit doet u eenvoudig door het aanbrengen van 

zogenaamde ‚placeholders‘ in de inhoud. Hiermee stelt u de voorwaarden voor de personalisatie 

en de gewenste waarden in. Wanneer de nieuwsbrief wordt verzonden, worden deze placeholders 

automatisch met de desbetreffende ontvangersinformatie ingevuld.

Bonus tip: Met gepersonaliseerde bouwstenen kunt u binnen één nieuwsbrief tegelijkertijd 

 meerdere doelgroepen aanspreken. Verzend bijvoorbeeld in dezelfde nieuwsbrief twee  teaser 

 afbeeldingen — één met damesschoenen en één met herenschoenen. De geselecteerde  ontvangers, 

dus in dit geval dames of heren, zullen alleen de afbeelding die voor hen van toepassing is getoond 

krijgen. Dit maakt het ontwerpen van een nieuwsbrief een stuk sneller en effectiever.
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Individuele productaanbevelingen

Gebruik de gegevens die u ter beschikking heeft om ontvangers relevante  productaanbevelingen 

te sturen. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op het klantengedrag in uw  online 

shop of op basis van de aankoophistorie van een klant. Individuele productaanbevelingen  zorgen 

voor een aanzienlijk hogere conversie. Industriegiganten als Amazon verzenden dergelijke e-mails 

al op grote schaal.

Bonus tip: Zet productaanbeveling e-mails automatisch om in een aanbevelingenmachine. U 

 besluit welke criteria voor de productselectie van toepassing zijn. Dit kunnen, bijvoorbeeld, onlangs 

bekeken producten, de meest populaire items of producten die andere klanten hebben gekocht, zijn. 

Zo worden voortaan automatisch e-mails met passende producten naar uw ontvangers verzonden.
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3. Testen en optimalisatie

Met A/B-testing de juiste combinatie vinden

Test voor de verzending verschillende versies van uw nieuwsbrief om zo de best mogelijke  resultaten 

te bereiken. Voor de A/B-test kunt de volgende elementen gebruiken:

 Onderwerp en de naam van de afzender voor de optimalisatie van de openratio

 Afbeeldingen en CTA‘s om de klik- en de conversieratio te optimaliseren

Ontdek hoe u ontvangers het liefst worden aangesproken. Test het onderwerp door te spelen 

met verschillende lengtes, met of zonder personalisatie, een algemene of persoonlijke afzender, 

 verschillende CTA‘s en diverse producten. Aan het einde van de test kunt u precies zien welke 

combinatie van het onderwerp, de afzender en de inhoud de beste resultaten heeft bereikt. Bij een 

A/B-test met de nieuwsbrief software van Newsletter2Go test u tot negen nieuwsbrief varianten, 

waarna de winnende combinatie automatisch aan de ontvangers wordt verzonden.

Ongewone, opvallende onderwerpregels testen

Over het algemeen hebben onderwerpregels met een lengte van 50 tot 60 tekens de beste 

openratio. Het kan echter nuttig zijn om te experimenteren met ongebruikelijk korte of lange 

 onderwerpregels. A/B-testen biedt de juiste context om uit te vinden of een korter of langer 

 onderwerp juist een betere openratio heeft. U kunt ook onderwerpregels die niet typisch zijn 

voor uw product of industrie testen. Probeer hiermee de aandacht van de ontvanger te vangen 

en ongebruikelijke associaties te maken.

Bonus tip: Gebruik Unicode symbolen in de onderwerpregel. Voor Kerstmis kunt u bijvoorbeeld 

denken aan sneeuwvlokken, sterren, kerstbomen of cadeaus. Sommige pictogrammen worden 

door een aantal e-mailcliënten zelfs in kleurversie weergegeven, waardoor de aandacht nog beter 

gewekt wordt. Gebruik de pictogrammen echter niet alleen om op te vallen, ze moeten relevant zijn 

voor de nieuwsbrief en bij de verzender passen.

Unicode symbolen om te kopiëren:  ❄ ★ 🌟 🌠 🌲 🎄 🎅 📦 🎁 👼 🕯 😇



12

Testen en optimalisatie

E-mail voor mobiele apparaten optimaliseren

Meer dan 50% van alle e-mails wordt tegenwoordig op mobiele apparaten geopend. Daarom is 

het noodzakelijk dat een responsive design voor de nieuwsbrief gebruikt wordt. Dit design past 

zich automatisch aan, aan het betreffende apparaat. 

Niet geoptimaliseerde nieuwsbrieven kunnen incorrect worden weergeven, waardoor u inkomen 

mist. Rommelige, niet-geoptimaliseerde nieuwsbrieven leiden gegarandeerd tot een lagere CTR, 

bounces en ergernissen van uw ontvangers.

Bonus tip: Let bij een responsive design niet alleen op de leesbaarheid, maar ook op de 

 gebruiksvriendelijkheid. Voor mobiele gebruikers moeten de knoppen en koppelingen  eenvoudig 

met de vingertoppen klikbaar zijn. De positie van de klikelementen moet worden aangepast 

aan het gebruik met de duimen. Het ontwerp moet voor mobiele apparaten één kolom  bevatten 

en de  tekstgrootte moet groter dan voor desktop zijn. Veel stijlregels komen echter bij ieder 

 beeldschermformaat goed tot recht, zoals het invoegen van adequate witte ruimte tussen de 

 elementen.
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Elke nieuwsbrief voor verzending controleren

Om ervoor te zorgen dat er geen fouten optreden bij de verzending, moet de nieuwsbrief van 

tevoren grondig worden gecontroleerd. Hiervoor zijn verschillende tests beschikbaar:

De representatie kan worden gecontroleerd met behulp van client testing. Hiermee ziet u een 

voorbeeld van hoe uw e-mails in meerdere e-mailcliënten wordt weergegeven, zowel als  desktop 

en mobiele versie. Doordat elke e-mailcliënt over zijn eigen eigenaardigheden  beschikt, wordt 

de client testing sterk aanbevolen.

Voor de afleverratio kan een spamtest gebruikt worden. Met een professionele nieuwsbrief 

software zijn hoge leveringstarieven sowieso gegarandeerd, omdat bij de  verzendinfrastructuur 

whitelisting is inbegrepen. U moet hier echter niet blind op vertrouwen. Als extra controle kunt u 

gebruik maken van een spamtest, welke uw mailing op veelvoorkomende spambegrippen test. 

Tenslotte moeten de links van de nieuwsbrief worden gecontroleerd. Ontbrekende of  gebroken 

links zijn vooral vervelend omdat ze potentiële conversies tegenhouden.

Controleer daarnaast altijd het uiterlijk van uw nieuwsbrief wanneer de afbeeldingen niet  geladen 

zijn. Niet iedere e-mailcliënt laadt automatisch de afbeeldingen en daarom moet uw  inhoud ook 

zonder afbeeldingen te begrijpen zijn.

Om ervoor te zorgen dat u alle belangrijke punten in het nieuwsbrief proces heeft  gecontroleerd, 

heeft Newsletter2Go een handige checklist gemaakt. Vink voor de verzending alle punten af om 

er zeker van te zijn dat u een foutloze nieuwsbrief verzendt.

          Hier vindt u de checklist 

https://www.newsletter2go.nl/infographics/ultieme-emailmarketing-checklist/
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Realtime rapporten segmenteren

Elke nieuwsbrief moet worden geëvalueerd om zo het potentieel te achterhalen. Hierbij is een 

analyse van de belangrijkste indicatoren, zoals de open-, klik- en conversieratio en het aantal 

afmeldingen, zeer nuttig.

Gedetailleerde, geavanceerde rapporten zorgen voor een nog betere beoordeling van het 

 nieuwsbriefsucces. Denk bijvoorbeeld aan clickmaps, waarmee te zien is op welke links, in  welke 

positie het meest is geklikt. De geolocatie toont vervolgens aan waar deze openingen en kliks 

precies hebben plaatsgevonden. U kunt ook de prestaties tussen twee verschillende groepen 

vergelijken. Segmenteer de rapporten bijvoorbeeld naar geslacht, leeftijd, productvoorkeur of 

interactie met uw winkel. Op deze manier ontdekt u verborgen potentiële inkomsten en bent u in 

staat om veelbelovende klanten nog beter aan te spreken.
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Targeting en verzending

4. Targeting en verzending

Ontvangers segmenteren en doelgericht aanspreken

Één enkele e-mail naar alle ontvangers verzenden heeft weinig kans van slagen, omdat elke 

 ontvanger verschillende belangen, voorkeuren en behoeften heeft. Daarom wordt aangeraden 

om de ontvangers in specifieke segmenten op te delen. Dit maakt het stukken eenvoudiger om 

relevante content te verzenden.

Welke segmenten nuttig zijn, verschilt voor elke afzender. De gebruikelijke segmentatie is  ingedeeld 

naar geslacht, leeftijd, woonplaats, verkoop of activiteit. In principe kunnen echter alle  beschikbare 

ontvangerskarakteristieken gebruikt worden. Zelfs geavanceerde segmentaties zijn mogelijk, 

 bijvoorbeeld naar het koopgedrag (tijdigheid, frequentie en aanschafwaarde) of gedrag ( potentieel, 

loyaliteit en de bereidheid om risico‘s te nemen). 

Segmenten met actieve en inactieve ontvangers maken

Het kan vooral zinvol zijn om ontvangers overeenkomstig op hun activiteit te segmenteren. 

 Actieve ontvangers hebben over het algemeen een hogere kans op succes, omdat ze meer 

interesse in uw content en producten hebben. Inactieve ontvangers kunt u herstellen met een 

speciale  reactiveringscampagne. Deze campagne moet zich onderscheiden van de gebruikelijke 

 nieuwsbrief. Tips voor een succesvolle   reactiveringscampagne zijn te vinden in het artikel: Zo 

slaagt u erin uw nieuwsbrief ontvangers te reactiveren.

De segmentatie kan worden gemaakt aan de hand van de laatste activiteit van de ontvanger. 

Dit kunnen bijvoorbeeld de openingen en kliks in een bepaalde nieuwsbrief zijn. Wanneer u de 

 klikratio als gemeten waarde neemt, is uw groep kleiner, maar weliswaar nauwkeuriger.  Openingen 

kunnen alleen gemeten worden wanneer de afbeeldingen in de nieuwsbrief geladen zijn, daarom 

moet de openratio slechts als richtwaarde genomen worden. De klikratio is daarentegen concreet 

gemeten en dus betrouwbaarder.

https://www.newsletter2go.nl/blog/nieuwsbrief-ontvangers-reactiveren/
https://www.newsletter2go.nl/blog/nieuwsbrief-ontvangers-reactiveren/
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Targeting en verzending

Naar cultuur segmenteren

Kerst wordt over de hele wereld gevierd, naar schatting genieten twee miljard mensen van een 

uitgebreid kerstdiner, maar dit is bij lange na niet het enige feest in december. Andere  festiviteiten 

zoals Chanoeka of het joelfeest worden ook in een vergelijkbare periode gevierd. Wanneer u 

wereldwijd nieuwsbrieven verzendt, kan het de moeite waard zijn om ook op deze feestdagen 

in te spelen.

Om uw feestelijke nieuwsbrief aan specifieke ontvangers te sturen, heeft u natuurlijk 

 overeenkomstige gegevens nodig. De beste methode is om de ontvanger zelf te laten  beslissen 

welke feestdagen-nieuwsbrieven ze willen ontvangen. Om dit te weten te komen kunt u al bij 

de  nieuwsbriefaanmelding navragen wat de voorkeuren van de ontvanger zijn. Als er geen 

 voorkeuren zijn opgegeven, kunt u een algemene feestdagen-nieuwsbrief verzenden.

Naar plaats segmenteren

Ook segmentatie per locatie kan helpen om een meer relevante nieuwsbrief te verzenden. 

 Enerzijds, omdat kersttradities en feesten verschillen per locatie. Op grotere schaal moeten 

 regionale verschillen worden gerespecteerd. In de Verenigde Staten verloopt de eerste kerstdag 

bijvoorbeeld heel anders dan in Nederland. Anderzijds, omdat verschillende seizoensproducten 

afhankelijk zijn van de regio. Op het zuidelijk halfrond vindt Kerstmis plaats in het midden van 

de zomer. Typische winterproducten kunnen daarom bij uw ontvangers voor onbegrip of zelfs 

ergernis zorgen.
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Targeting en verzending

Regelmatig verzenden om bounces te begrenzen

De bounceratio is het percentage van de e-mails die niet geleverd konden worden. Dit kan  voorkomen 

wanneer de mailbox van de ontvanger vol is, of het e-mailadres niet meer bestaat. Wie uitsluitend met 

kerst een nieuwsbrief verzendt, moet rekening houden met een hoge bounceratio. Gedurende het 

jaar hopen zich in de meeste ontvangerslijsten namelijk ongeldige e-mailadressen op.  E-mailaccounts 

worden gesloten, bedrijven opgeheven of gebruikers loggen zich niet meer in.

Daarom kan men in het beste geval ook in de loop van het jaar nieuwsbrieven verzenden, om zo de 

ontvangerslijst up-to-date te houden. Dit resulteert in een consistente, lage bounceratio, in plaats 

van een groot aantal bounces tegelijkertijd. Een lage bounceratio is zeer gewenst, omdat het een 

positief effect heeft op de IP-reputatie en daarmee zorgt voor een betere afleverratio.

Adresboeken gebruiken om het overzicht te behouden

In de adresboeken van Newsletter2Go kunt u gebruik maken van verschillende ontvangerslijsten 

die u volledig onafhankelijk kunt beheren. Deze functie is vooral waardevol wanneer u  meerdere 

klantengroepen of online winkels beheert. 

Elk adresboek bevat altijd de actuele ontvangers —  aanmeldingen, annuleringen en bounces  worden 

voor elk adresboek afzonderlijk beheerd en  automatisch bijgewerkt. Hierdoor blijven uw lijsten 

 gescheiden en ontvangt iedere ontvanger  precies de juiste nieuwsbrief.

Bonus tip: Houd het overzicht in de gehele database door alle e-mailadressen in een verborgen 

adresboek in uw Newsletter2Go account te verzamelen. Dit adresboek is voor de ontvanger bij de 

aanmelding voor uw nieuwsbrief niet toonbaar. Een nieuwsbrief kunt u naar dit adresboek echter 

niet verzenden, omdat de ontvangers niet expliciet voor dit adresboek zijn aangemeld.
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Targeting en verzending

Test verschillende verzendtijden

Welke verzendtijd het meest geschikt is voor uw nieuwsbrief, wordt beïnvloed door veel 

 verschillende factoren. Deze factoren omvatten onder andere de doelgroep en hun  gewoonten 

en dagelijkse routine, de inhoud en het doel van de nieuwsbrief, en de activiteiten van uw 

 concurrenten.

Een betrouwbaar algemeen advies geven voor de beste verzendtijd is om deze reden dan ook 

erg lastig. In retail, bijvoorbeeld, speelt een groot deel van de e-commerce zich af tijdens de 

 prime time van 19 tot 22 uur en in het weekend. Hieraan kunt u zich zeker oriënteren, u bereikt 

uw klanten namelijk het beste wanneer ze online zijn.

Het kan ook de moeite waard om de verzendtijd te variëren. Experimenteer bijvoorbeeld met 

populaire levertijden en een anticyclische verzending, om te profiteren van een verminderde 

concurrentie in de mailbox.

Gewhiteliste verzendserver gebruiken

In geen geval moet u van een eigen e-mailclient gebruiken maken voor het verzenden van uw 

Kerstmis nieuwsbrieven of feestelijke groeten. Reguliere e-mailprogramma‘s zijn niet bedoeld voor 

de levering van massa e-mails. Dit heeft een aantal nadelen. Aan de ene kant is de verzending 

gecompliceerd, omdat adressen handmatig en omslachtig moeten worden ingevoerd.  Anderzijds 

eindigen de meeste e-mails in de spamfilter. Dat wil zeggen, ze komen niet eens in de inbox van 

uw ontvangers terecht.

Een professionele nieuwsbrief software maakt gebruik van een speciale nieuwsbrief 

 distributieserver. Deze servers zijn gewhitelistet en hierdoor geregistreerd als betrouwbaar. Bij 

een verzending via dergelijke servers kan een afleverratio van meer dan 99% worden verwacht. 

Bovendien verloopt de verzending veel sneller, zodat alle ontvangers de nieuwsbrief  tegelijkertijd 

ontvangen.
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Extra: inspiratie voor kerstcampagnes

1. Kortingsactie

Kortingsacties voor Kerstmis zijn populair bij zowel bedrijven als klanten. Bied uw klanten korting 

op producten, aanbiedingen voor complete productcategorieën of tijdelijke algemene voucher-

codes. Met follow-up e-mails kunt u uw ontvangers net voor het eind van de actie een herinnering 

sturen. Het is belangrijk dat u kortingsacties niet inflatoir inzet. Anders verwachten uw  ontvangers 

in de  toekomst altijd dergelijke acties. Verzend daarom liever minder, maar goed doordachte 

 kortingsacties.

2. Elke 10e bestelling cadeau

Dit soort campagne is een ongewoon alternatief op kortingsacties. U kunt voor de winnaar ofwel 

de bestelwaarde vergoeden of een cadeaubon in het bedrag van de bestelling cadeau doen. 

Wanneer de actie breed verspreidt wordt, moet u rekenen op een flink aantal meer bestellingen 

in de geselecteerde tijdsperiode.

3. Adventsmailing

De adventszondagen zijn een goede gelegenheid voor de kerstcampagnes. In het bijzonder voor 

particuliere klanten behoren deze zondagen tot een van de sterkste kerst inkoopdagen. Hier kunt 

u als retailer van profiteren. Stuur uw ontvangers speciale producten, unieke kortingen of begin uw 

eigen promotie. De inspanning zal door de vooraf bepaalde tijdstippen overzichtelijk en beheersbaar 

zijn.
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Extra: inspiratie voor kerstcampagnes

4. Adventskalender campagne

Adventskalenders zijn altijd zeer populair. Elke dag wacht er in de inbox van uw  ontvangers 

weer een nieuwe verrassing, wat niet alleen voor een betere klantenbinding, maar ook 

voor  nieuwsgierigheid en anticipatie zorgt. Zo kunt u dagelijks wedstrijden organiseren of 

 productaanbiedingen  verzenden die slechts voor 24 uur geldt. Omdat bij dagelijkse e-mails het 

risico op afmeldingen zeer hoog is, moet u van tevoren overwegen of u de adventskalender 

e-mails wellicht enkel naar uw bijzonder trouwe klantensegment verzendt.

5. Adventskalender omgedraaid

Deze campagne is een alternatief op de adventskalender die door zijn ongewone twist meer 

 aandacht trekt. De campagne is zoals de adventskalender campagne ontworpen, maar begint met 

vierentwintig deals, waarvan er dagelijks één wordt beëindigd. Over de beëindiging  informeert 

u uw klant kort ervoor per e-mail. Klanten profiteren van een ruimere keuze uit producten. U kunt 

met deze campagne uw voordeel doen, omdat klanten geen enkele deal willen missen. Hierdoor 

worden uw inkomsten vergroot.

6. Sinterklaas- en kerstmailing

Deze klassiekers zijn in het bijzonder geschikt wanneer u tijdens de kerstperiode slechts  enkele e-mails 

wilt verzenden. Sinterklaas en Kerstmis vertegenwoordigen de twee belangrijkste  gebeurtenissen 

in december. U kunt zowel kerstgroeten, als productaanbiedingen, kortingsacties en vouchers 

 verzenden. Let vooral bij de kerstgroeten erop dat u voor een passende, goed functionerende 

 personalisatie kiest. In deze e-mail is een eerste, persoonlijke indruk belangrijk.
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Extra: inspiratie voor kerstcampagnes

7. Inzamelingsactie

Wanneer u uw ontvangers niets materieels wilt geven of op zoek bent naar iets speciaals deze 

kerst, dan is een inzamelingsactie een goed alternatief. U kunt deze bijvoorbeeld in  samenwerking 

met bekende goede doelen organiseren. Een deel van uw eigen Kerstmis inkomen kunt u 

 doneren en aan uw ontvangers kunt u donaties en sponsorvouchers als kerstcadeaus  aanbieden. 

 Communiceer het inzamelingsactiedoel en e-mail regelmatig updates over de doelstellingen om 

de inkomsten te verhogen.

8. Verlanglijst

Steun uw ontvangers in hun zoektocht naar de perfecte cadeaus voor hun dierbaren. Hiervoor 

kunt u verlanglijsten en cadeautips naar specifieke ontvangerssegmenten verzenden of meerdere 

lijsten in één e-mail weergeven. Link het liefst naar de passende categoriepagina‘s in de online 

shop. Ter inspiratie kunt u denken aan verlanglijsten van personen (oma, opa, moeder, vader, 

broer, zus, vriend, vriendin, etcetera) en voor bepaalde uitdagingen (bijvoorbeeld voor mensen 

die alles al hebben).

9. The Grinch

Niet iedereen houdt ervan om Kerstmis te vieren of geniet van de drukte rondom de feestdagen. 

Spreek uw ontvangers op een creatieve en originele manier aan, door een anti-kerstnieuwsbrief te 

verzenden. Reeds in het begin van het kerstseizoen kunt u de ontvanger zelf laten beslissen of ze 

liever de nieuwsbrieven met de beste kerstacties of juist de anti-kerstnieuwsbrieven willen  ontvangen. 

Hiermee valt uw nieuwsbrief gegarandeerd op!



Wij maken 
ontvangers gelukkig.

www.newsletter2go.nl


