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Social Media Marketing
Neem deel aan de online dialoog
Het gebruik van social media blijft razendsnel groeien. Dagelijks maken
honderden miljoenen mensen gebruik van sociale netwerken om met elkaar te
communiceren, hun contacten te onderhouden en content te delen. De grote
uitdaging voor organisaties is hier efficiënt en consistent op in te spelen.

Meer websitebezoekers dankzij social media
Met XperienCentral delen bezoekers content die ze leuk vinden direct met hun sociale
netwerk, rechtstreeks vanaf uw website. Het delen van content vergroot hun loyaliteit en
zorgt voor nieuwe, geïnteresseerde bezoekers. Als mensen op sociale netwerken zoals
Facebook over uw merk praten, ontstaat er virtuele mond-tot-mond-reclame. Uw content
wordt sociaal, verspreidt zich snel, en komt daardoor steeds hoger te staan in de
zoekresultaten van bijvoorbeeld Google en Facebook Search. Het delen van content
vergroot zo uw online bereik.

Persoonlijke bezoekerservaring

Voordelen:

De kracht van een ‘like’ (‘vind ik leuk’) ligt in personalisatie. Op basis van de likes van een
individuele websitebezoeker en zijn vrienden op Facebook, kunt u deze bezoeker

Meer verkeer op uw website
en sociale kanalen

gepersonaliseerde aanbevelingen doen, zowel via de widgets op uw website als op

Grotere naamsbekendheid

bounce rate van uw landingspagina’s afneemt. Door online de dialoog aan te gaan met uw

Gepersonaliseerde
bezoekerservaring
		
Hogere conversie

Facebook. Uw website weet hierdoor veel beter bezoekers aan zich te binden, terwijl de
bezoekers vergroot u hun betrokkenheid bij uw merk. Ook kunt u bijvoorbeeld bezoekers om
feedback vragen en adviezen, tips en video’s aanbieden die direct aansluiten op hun
interesses. Naarmate de online ervaring persoonlijker, relevanter en socialer wordt,
worden bezoekers loyaler en zullen ze zich meer betrokken voelen bij uw organisatie.

Meer inzicht in uw klanten

Waardevolle inzichten in bezoekers
Via de like is uw website verbonden met het Facebookprofiel van de bezoeker en zijn
vrienden op Facebook. Hierdoor krijgt u inzicht in de voorkeuren van uw bezoekers en in wat
er met uw content gebeurt. U ontdekt wat bezoekers wel of niet leuk vinden en welke
content snel wordt gedeeld. U kunt bezoekersprofielen verrijken met de gegevens die u
krijgt via de social media-logins. Hiermee kunt u uw websitecontent optimaliseren en
websitebezoekers relevante content aanbieden die direct aansluit op de context van de
bezoekers, zodat u een hogere conversie realiseert.

Social media sharing buttons

Publiceren naar social media

Met de social media-functies in XperienCentral kunnen

XperienCentral biedt webredacteuren gemak en efficiency

websitebezoekers content direct delen met hun sociale

met geavanceerde publicatiefuncties voor social media.

netwerken. Diverse social media-buttons en -widgets bieden

Bezoekers kunnen rechtstreeks vanuit de redactie-

namelijk mogelijkheden voor het delen van content en

omgeving een Facebook-fanpagina bewerken of webpagina’s

plaatsen van opmerkingen. Zoals de buttons ‘Vind ik leuk’

publiceren op Twitter en Facebook. Content is bovendien

en ‘Verzenden’ van Facebook of de Tweet this-button van

eenvoudig opnieuw te gebruiken en te publiceren via andere

Twitter. Content waarvan de websitebezoeker aangeeft dat

online kanalen.

hij die leuk vindt, wordt weergegeven in zijn time line en
nieuwsberichten. Vrienden worden hierdoor aangemoedigd

Social Login

de content te bekijken. Websites kunnen ook content aan

Met de ondersteuning voor Social Login in XperienCentral

de tijdlijn van Facebookgebruikers toevoegen. Deze likes,

kunnen websitebezoekers zich aanmelden op uw website

opmerkingen en persoonlijke berichten zullen leiden tot

via hun bestaande Facebook of Twitter account. Dit maakt

meer ‘social buzz’ over uw merk. Op Facebook gedeelde

dat bezoekers zich sneller registreren en geeft u

content is bovendien weer vindbaar via een zoekopdracht

tegelijkertijd inzage in hun persoonlijke gegevens. Als de

op Facebook. En dit alles via een enkele like of post!

bezoeker is aangemeld op Facebook, kunt u daarnaast
persoonlijke aanbevelingen doen of content, en heeft u
toegang tot de sociale kring (social graph) van deze
Facebookgebruiker.

Content koppelen aan bezoekers

Social monitoring

Als bezoekers op de button ‘Vind ik leuk’ klikken, koppelen

Met XperienCentral beschikt u over alle hulpmiddelen voor

ze Facebook aan uw website. Uw webpagina werkt nu als

het eenvoudig bijhouden van terugkerende bezoekers en

een Facebook-fanpagina, die is gekoppeld aan het Facebook-

hun gedrag, nadat content is gedeeld op social media.

profiel van de websitebezoeker. Op basis van de interesses,

In de redactieomgeving ziet u rechtstreeks welke sociale

behoeften en het gedrag van de bezoeker en de voorkeuren

activiteit gerelateerd is aan een bepaalde webpagina.

van zijn vrienden, toont Facebook persoonlijke

U kunt likes, retweets en opmerkingen analyseren en

aanbevelingen voor content die de bezoeker misschien leuk

daarmee de content van uw website optimaliseren.

vindt. Suggesties voor content kunnen zowel op uw website

Via Facebook Insights heeft u bovendien inzicht in

als via uw sociale kanalen worden weergegeven.

demografische gegevens, traffic vanaf social media en

Facebook geeft aan welke vrienden van een bezoeker

overige statistieken.

bepaalde content leuk vinden, toont interessante content en
vermeldt het aantal likes.
U kunt bovendien tijdens een evenement een groter publiek
bereiken door sociale activiteiten en opmerkingen real-time
te streamen. Ook kunt u nieuwe bezoekers aantrekken
door te laten zien wie van hun vrienden uw fanpagina leuk
vinden. Daarnaast kan de website content verzenden naar
de Facebook Timeline van deze bezoeker. Dit alles draagt
bij aan een persoonlijke, sociale ervaring voor uw websitebezoekers.
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