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Uit het Nationale Social Media Onderzoek 2016 van Newcom komt
duidelijk naar voren dat het gebruik van social media blijft toenemen.
Toch betekent de toename van social media niet dat het versturen van
mailings zal afnemen.
Want het Nationaal E-mail Onderzoek 2016 laat zien dat 85% van de
Nederlanders zich heeft ingeschreven op nieuwe e-mail nieuwsbrieven
het afgelopen jaar. E-mail nieuwsbrieven vormen dus een vast
onderdeel van de Nederlandse inbox. En wij vinden e-mail ook het
voorkeurskanaal voor het ontvangen van reclameboodschappen. Het is
dus niet zo dat social media de rol overneemt.
Maar beide online kanalen kunnen elkaar wél versterken. Als
marketeer wil je daarom social media integreren in jouw e-mail
marketingactiviteiten. Met deze white paper geven we zeven praktische
tips die zorgen dat jouw social media en e-mail marketing elkaar
versterken.
Veel succes en plezier!
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Maak mailings deelbaar voor social
Om e-mail marketing af te stemmen op social media is het belangrijk
om je te realiseren dat social media vooral worden geraadpleegd via
smartphones en tablets en veel minder via laptops en desktops. Dit
betekent dat e-mail marketing goed moet aansluiten op deze mobiele
devices. Wil je mailings deelbaar maken voor social dan zijn een
responsive template, korte teksten en sterke afbeeldingen noodzakelijk.

Tip 1 Gebruik een responsive template
In de e-mail marketing van 2016 zijn nagenoeg alle templates
responsive. Toch draaien de editors waarin de mailings worden
opgemaakt op een desktop en kennen maar weinig editors een mobile
first benadering. De opgemaakte mailings moeten dus getest worden
op leesbaarheid voor mobiele apparaten. Wat erop een desktop prima
uitziet, hoeft op een smartphone niet dezelfde beleving te geven.
Wil je checken of je e-mail goed te lezen is op mobiel, check dan
minimaal de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

De grootte van het lettertype
De uitlijning van teksten en afbeeldingen op verschillende
mobiele devices
De grootte en duidelijkheid van de calls-to-action
De overzichtelijkheid van de totale mailing
De verhouding tussen teksten en afbeeldingen
De lengte van de artikelen
Het gebruik van duidelijke kleurcontrasten
Een wijsvinger- en duimvriendelijk design

En dit checken moet je natuurlijk doen op een mobiel apparaat. En ook
hier kun je een stap extra zetten. Zo is het mogelijk om social media
buttons wel te tonen op de mobiele versie van je template, maar niet
op je desktopversie. Een mooi voorbeeld van Ziggo:
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Responsive template van Ziggo: de WhatsApp-button is alleen zichtbaar in de mobiele variant

4

Tip 2 Korte teksten en sterke afbeeldingen
Doordat de lezer meer scant dan leest, zijn afbeeldingen belangrijke
ankerpunten. Dit is vergelijkbaar met het moment dat je stopt met
scrollen in een Facebooktijdlijn omdat je iets interessants ziet. Zorg
ervoor dat je afbeeldingen in je mailing opneemt die passen bij de
tekst en die de verschillende berichten in je mailing duidelijk van elkaar
scheidt.
Voor wat betreft de teksten: beperk je tot een paar zinnen per
onderwerp. Houd het maximum van 140 tekens op Twitter in je
achterhoofd en vertaal dat door naar je e-mail. Vervolgens stuur je de
lezer naar je call to action.
Kijk eens naar een voorbeeld van MailPlus:
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MailPlus: duidelijke afstemming tussen het Twitterbericht (zie pagina 6) en de tekst in de mailing

Uit de tweet van MailPlus kun je eventueel de call-to-action en de titel
van je mailingbericht halen. Voeg er nog enkele zinnen aan toe en het
bericht voor je mailing is klaar. Let er wel op dat je aan je Twitterbericht
de volgende elementen toevoegt:
•
•
•
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Tag je eigen organisatie (@)
Maak gebruik van een unieke hashtag (#)
Voeg je links toe aan een monitoring tool

Haal inschrijvers uit social media
Het lezerspubliek van je mailings hoeft niet hetzelfde te zijn als je
social media publiek. Dit verschil biedt kansen. Waarom zou je niet
proberen om je mailingslijst te laten groeien door social media volgers
te verleiden zich in te schrijven op je e-mail nieuwsbrief.

Tip 3 Deel je content
Start met het delen van je
mailingcontent. Deel de gehele
online versie van je nieuwsbrief
om te laten weten dat je deze
hebt verstuurd, of deel een
onderdeel voor een relevante
groep op social media. Degenen
die je volgen via social, maar zich
nog niet hebben ingeschreven
voor je nieuwsbrief hebben dan
periodiek een extra moment om
deze stap toch te overwegen.
En dit loont de moeite. Social
volgers die op je mailinglijst
staan, zijn immers actief op social
media. Waarschijnlijk zullen zij
sneller interessante berichten van
je sharen. En een share via e-mail
(blijkt uit vele studies) is veel
waard.
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Een share via e-mail is waardevol

Tip 4 Gericht werven met berichten
Een andere optie die je kunt overwegen, is je volgers op social direct
uit te nodigen om zich te abonneren op je nieuwsbrief. Leg volgers uit
waarom jouw nieuwsbrief voor hen interessant is en schep de juiste
verwachtingen. Drie redenen om jouw publiek uit te nodigen voor je
nieuwsbrief:
•
•
•
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Exclusieve acties die ze anders missen
Een korting op de eerstvolgende aankoop na inschrijving
Alleen content op maat op basis van interesse

Tip 5 Social plugin
Een laatste optie die je kunt overwegen, is om social plugins toe te
voegen aan je social media platforms. Facebook biedt hiervoor ruimte
in zijn tabbladstructuur en op Twitter kun je lead generation cards
installeren.
Deze inschrijfcards of inschrijfformulieren stel je één keer in en
vervolgens heb je er geen omkijken meer naar. Er zijn diverse tools
voor het opmaken van een zulke formulieren. Vraag in dit formulier
uiteraard alleen de gegevens die nodig zijn voor je marketing en sales.
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Maak een dedicated e-mail voor social
Stuur je regelmatig mailings? Denk er dan ook eens over na om een
mailing te maken die jouw social media platforms in het zonnetje zet.
Een mailing waarin je uitlegt waarom je publiek je zou moeten volgen
op social.

Tip 6 Maak volgen op social de CTA
De reden voor zo’n dedicated e-mail heeft te maken met frequentie. Op
social media kun je vaker content plaatsen dan de hoeveelheid e-mails
die je kunt sturen. Bind je publiek nog meer aan je organisatie door ze
te wijzen op je social media kanalen.

Tip 7 Deel social content in e-mail
Om de stap naar het volgen op social media vanuit je e-mail kleiner te
maken, kun je teasers delen. In deze teasers geef je een klein stukje
van je social media content prijs. Bijvoorbeeld een korte versie van een
filmpje dat je binnenkort op Facebook plaatst. Drie redenen om jouw
publiek uit te nodigen voor je social kanalen:
•
•
•

Een kijkje achter de schermen bij je organisatie
Uitnodigen voor het geven van feedback
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws

National Geographic laat een mooi voorbeeld zien van een dedicated
e-mail voor social:
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Succes met de combi social en e-mail!
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White paper:
7 tips: social media en e-mail
marketing combineren
Heeft u vragen naar aanleiding van dit ‘white paper’? Of wilt u meer
weten over wat e-mail marketing voor uw bedrijf kan betekenen?
Kijk op www.vanijzendoorn.nl

Of schrijf u in voor onze e-mail nieuwsbrief via onze website.
U ontvangt dan elke maand tips over e-mail marketing en het laatste
Marketingnieuws.
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