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IN B2B Commerce webinar
Adwise & Propeller.



Companies that can spot new opportunities 
earlier and respond more quickly than their 

competitors are the ones most likely to 
succeed in the dynamic digital world.



Adwise - Your digital brain

Voorstellen.

Thijs Wolbers
Head of Commerce & Retail

Niels Hobert
Account Director



Hoe kijken we naar de markt?

Visie.

In een snel veranderende wereld, is de enige duurzame strategie is, 

sneller leren dan de wereld verandert en dit om te zetten in 

innovaties de customer experience verbeteren.

Thijs Wolbers

Head of Commerce & Retail



Companies that can spot new opportunities 
earlier and respond more quickly than their 

competitors are the ones most likely to 
succeed in the dynamic digital world.



Key challenges
Commerce & Retail.



Commerce & Retail challenges.

Key challenges
1. Wat is/wordt de juiste mix van verkoopkanalen?

○ Verhouding tussen (Webshop, Winkel, Social & Marketplaces)
○ Hoe neem ik niet-eigen verkoopkanalen op in mijn kanalenstrategie?
○ Hoe krijgen we inzicht in attributie tussen verschillende kanalen (marketing mix modelling, ROPO)

2. Hoe richt ik mijn in-house com/marketing team in en welke specialismen doe je 
inhouse v.s. out of house?

3. Hoe blijven we innovatief genoeg en worden we niet ingehaald door digital native 
bedrijven?

      
4. Wat is de juiste martech stack voor commerce activiteiten?

Security breaches, data opslag/beschikbaarheid
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Hoe blijf je innovatief 
genoeg om digital native 
bedrijven voor te blijven?

De snelheid waarmee bedrijven als Netflix, Spotify, AirBnB, 

Hellofresh en Instagram onderdeel zijn geworden van ons 

dagelijks leven, is ongekend. Deze bedrijven maken 

allemaal maximaal gebruik van nieuwe technologieën om 

bestaande markten op een nieuwe manier te bedienen. Of 

zelfs geheel nieuwe markten te creëren. Om bestaande 

concurrentie voor te blijven, is het belangrijk om zelf 

bovenop de technologische ontwikkelingen te zitten. Zet 

digitalisering in de klantervaring maximaal te verbeteren. 

Key Challenges 3/6

Adwise Playbook - E-commerce
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DATA DRIVEN COMPANIES ARE THE FUTURE



Key Challenges 3/6

Adaptieve strategie

Om succesvol te blijven in de digitale wereld moeten bedrijven voorop lopen in de markt en technologische 

ontwikkelingen testen & adopteren



Key Challenges 3/6

V&D
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Key Challenges 3/6

ADAPTIEVE STRATEGIE



DIGITAL 
SUCCESFACTOREN

RELEVANTE THEMA’S VOOR OMNICHANNEL SPELERS

3

Relevante thema’s voor omnichannel spelers.

Digital succesfactoren





https://docs.google.com/file/d/15HPZbo8dZV69MuxpfWIO6mD47BIb6Sqj/preview




B2C COMMERCE ONTWIKKELINGEN







http://www.youtube.com/watch?v=X-TY0It4htc


SOCIAL COMMERCE

Adwise Playbook - E-commerce
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Adwise Playbook - E-commerce
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Duurzaamheid

55% van de shoppers beweert dat duurzaamheid belangrijker is dan waarde (40%) en kwaliteit (38%). Toch blijkt uit metingen 

van het gedrag van mensen dat duurzaamheid (met 59%) in de praktijk aanzienlijk minder belangrijk is dan waarde (84%), 

kwaliteit (84%) en stijl (83%). 

Adwise Playbook - E-commerce

Interesse in de loop der tijd.



Voice
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Interesse in de loop der tijd.



Voice

Adwise Playbook - E-commerce

Voice vs. Mobiele telefoon

http://www.youtube.com/watch?v=Kr8jZ6sWF9I


GEBRUIK VAN KLANTDATA

Create. Accelerate. Disrupt.

Systems of Innovation
▪ New Ideas

▪ Competitive Threats

▪ > 1 jaar

Systems of Differentiation
▪ Better Ideas
▪ Unique Processes
▪ > 3 jaar

Systems of Record
▪ Common Ideas
▪ Greater Efficiency
▪ > 10 jaar

Customer Product/Pim Supplier Order

Customer Service 
Processes & Systems

Webshop / Website Configurator

Chatbot
Product Review 

Service
Recommendations 

Engine

Sentiment 
Analysis Service

Iphone 
App

Droid App
Facebook 
Presence





TOEPASSING IN B2B









Jouw klant volgt geen lineair salesproces

Het beslissingsproces van jouw klant verloopt niet volgens een vast stappenplan. Het gaat non-lineair. Dit heeft 

twee redenen: 1. Jouw product is niet simpel. Het vereist context en kennis om de verschillen tussen jouw 

product en die van je concurrent te begrijpen. 2. In complexe B2B salestrajecten zijn meerdere stakeholders 

betrokken, die per persoon meerdere touchpoints doorlopen om een juiste beslissing te maken. Ieder op zijn 

eigen manier, op zijn eigen tempo.

Het resultaat:

• Het beslissingsproces duurt langer dan je wenst. 

• Het is lastig om elke stakeholder te beïnvloeden gedurende dit proces.



Tactiek: Account Based Marketing?

Account Based Marketing is gepersonaliseerde sales op schaal, waarbij de 

salesmedewerker zich richt op vooraf geselecteerde accounts. 

In dit proces benadert de salesmedewerker: 

• niet één, maar meerdere stakeholders/beslissers per account,

• op verschillende manieren (email, LinkedIn, advertenties, landingspagina’s), 

• met gepersonaliseerde boodschappen.

ABM biedt een compleet 

nieuwe samenwerking tussen 

marketing en sales. In plaats 

van wachten op leads en/of 

het voeren van koude 

acquisitie, benader je nu 

gericht je ideale prospects. Dit 

doe je met gepersonaliseerde 

sales en marketing activiteiten, 

waarbij de juiste beslissers de 

juiste boodschap ontvangen, 

specifiek gericht op hun 

industrie/rol/uitdaging.



Identify Target 
Companies

Engage Them With 
Personalized Campaigns

Build Lasting Relationships That Lead to 
New Opportunities

De funnel wordt omgedraaid

Attract People to Your Site & Get Them 
to Fill out Forms

Nurture Them With 
Automated Emails

Identify Target 
Companies

Traditional Marketing Account-based Marketing
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3 manieren van ABM

Audit & Roadmap

Identificeer gaps en prioriteiten op 

basis van jullie doelstelling

Research

Haal inzichten op en toets 

aannames

1: Few ABM
10-100 accounts

1: Many ABM
100-1000 accounts

01

1:1 ABM
1-10 accounts

Maximale personalisatie, 

single-company campaigns. 

Meerdere kanalen (>4), hoge 

waarde (>500K)

Personalisatie op specifieke 

industrie x organisatietype x 

challenge x 

stakeholder/persona. 

Geen personalisatie. Wel een 

specifiek aanbod x klant 

uitdaging, verdeeld over 

specifieke groep binnen een 

industrie.

Higher value Lower value



Toepassing B2B (voor bestaande en nieuwe accounts)

● Account Based marketing en sales

○ Altijd grip op bestaande en nieuwe klanten 

○ Veel meer data van geïnteresseerden

○  Personalisatie van alle content op basis van de lezer

○ Onbewuste beïnvloeding door slimmere campagnes 

○ Gerichtere marketing uitgaven door betere sturing

○ Veel meer touchpoints met relevantere boodschap



Acties

● Check je concurrentie. 

Waar kan ik vooroplopen?

● Bepaal je eerste stap voor B2B commerce. 

Wat kan ik morgen doen om dichter bij mijn klant te zitten? Hoe kan ik het mijn klant 

makkelijker maken?

● Beschrijf je klant en de “te beïnvloeden rollen”.

Sluit mijn benadering aan bij de wensen/problemen die mijn klant heeft?

● Check je marketing-uitgaven en relevant bereik.

Kan ik andere middelen inzetten om “waste” te verminderen?




