
denken aan:

Allemaal mogelijkheden om verkoopcontacten te genereren. 
Nieuwe klanten werven met gerichte informatie. 

•	Whitepaper
•	Webcast
•	Video

•	Lijstje met tips
•	Klantreferenties
•	eBooks

welke contactgegevens 
ontvangt u van ons?
Van elke bezoeker die uw informatie downloadt ontvangt u:
•	Bedrijfsnaam
•	Geslacht
•	Naam
•	Functie
•	E-mailadres
•	Telefoonnummer
•	Branche
•	Bedrijfsgrootte
•	Titel kennisdocument
•	Datum download

         

hoe brengen we uw content 
onder de aandacht?

hoe werkt het?
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WWW.AGKENNISBANK.NL
Meer kennis, meer kansen
AGKennisbank.nl is een nieuwe kennisportal waarvan gratis, hoogwaardige content (informatie) te downloaden is.
Bezoekers komen hier om informatie te vergaren die hun kennis vergroot en hen helpt bij het nemen van beslissingen in
het aankoopproces van producten en diensten op het gebied van ICT.

De bezoekers ontvangen via AGKennisbank.nl de gezochte informatie en laten in ruil daarvoor hun contactgegevens
achter. Voor u als aanbieder van de benodigde informatie biedt dit mogelijkheden. Wij weten immers wie op dat speci� eke
moment interesse heeft in een speci� ek onderwerp. Deze informatie kunnen wij aan u terugkoppelen waarmee uw sales
afdeling direct aan de slag kan. Wij voorzien u niet alleen van bedrijfsnaam, maar ook van contactinformatie waarmee
u deze professionals kunt benaderen. Via AGKennisbank worden maandelijks duizenden kennisdocumenten verspreid onder
professionals met een beïnvloedende en beslissende rol in het aan- en inkoopproces.

WELKE CONTENT VERSCHIJNT OP
AGKENNISBANK.NL?
U wilt uw deskundigheid delen met een breed, professioneel 
publiek? AGKennisbank.nl plaatst graag uw inhoudelijk sterke 
content. Dat kan gratis en in elke vorm, zolang er maar
kwalitatieve kennisoverdracht plaatsvindt. U kunt daarbij

Dat doen we naast AGKennisbank ook met:
• AGKennisbank nieuwsbrief (21.000 abonnees)
• Vermeldingen bij AutomatiseringGids.nl 
• Social media (LinkedIn 2.500, Twitter 9.300, 

Facebook 450)

Neem contact op met een accountmanager van AG en 
bespreek samen een plan van aanpak voor een succesvolle 
campagne. Dit kan een campagne zijn die als doelstelling 
heeft het etaleren van kennis, maar ook leadgeneratie is 
mogelijk door middel van contentmarketing.

•	Bedrijfsnaam
•	Geslacht
•	Naam
•	Functie
•	E-mailadres
•	Telefoonnummer
•	Branche
•	Bedrijfsgrootte
•	Titel kennisdocument
•	Datum download



leadgeneratie
In het plan van aanpak houden we rekening met: 
1. uw doelgroep, filtercriteria, de kwantiteit en kwaliteit van  
 uw content
2. uw concurrenten, die worden uitgefilterd tijdens deze   
 campagne
3. een forecast met het aantal haalbare leads 
4. de aanlevering van de content en/of samenvatting 

Elke donderdag ontvangt u van uw campagnemanager een 
leadrapport met leads die voldoen aan het gestelde profiel 
(studenten en fake adressen worden standaard uitgefilterd om 
de kwaliteit te waarborgen). Uw campagne wordt tweemaal 
geëvalueerd: 
1. halverwege de campagne 
2. aan het einde van de campagne. 
Mochten er voor die tijd echter zaken zijn die u graag anders 
ziet dan kunt u altijd contact opnemen met uw persoonlijke 
campagnemanager.

aanleverspecificaties
Wat hebben wij nodig om een campagne op te starten?
•	Kennisdocument
•	Titel
•	Subtitel
•	Korte samenvatting (max. 50 woorden)
•	Uitgebreide samenvatting (100-300 woorden)

contact
Neem contact op om de mogelijkheden van een succesvolle 
samenwerking te bespreken. 
 

fixed leads
Naast een gerichte leadgeneratiecampagne is het ook mogelijk 
om een fixed leadpakket af te nemen. Dan betaalt u een vast 
bedrag per maand en ontvangt u ongefilterd alle gegevens van 
alle personen die uw content hebben gedownload. 

de voordelen van leadgeneratie
•	Leadgarantie, tastbare resultaten
•	Uw content wordt exclusief gebruikt om leads voor u          

te genereren
•	Een persoonlijke campagnemanager
•	Overzichtelijk weekrapportages
•	Geen waste, alleen betalen voor concrete leads
•	Kennis etaleren
•	Meer kans op succes

nog enkele tips
•	Zorg dat uw kennisdocument van een goed niveau is
•	Geen verkoopbrochure
•	Bepaal wie uw doelgroep is
•	Succesverhalen en cases doen het goed
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Uw content wordt opgenomen in AGKennisbank.nl en onze 
campagnemanager van AGKennisbank.nl bewaakt uw campagne.

Bel met Ranou Hira, 06- 51 61 20 19 of e-mail 
naar r.hira@automatiseringgids.nl


