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De Martech-wereld ontwikkelt zich sneller dan ooit, en om bij te blijven moeten bedrijven 
producten gebruiken die hun business kunnen transformeren en versnellen. Dat betekent 
dat jouw technologieplatforms veelzijdiger moeten zijn dan alleen een ESP of een CMS. 
Dat is waar Salesforce Marketing Cloud (SFMC) om de hoek komt kijken. 

Marketing Cloud is in de afgelopen jaren geëvolueerd van een software-
oplossing voor e-mailmarketing naar een toonaangevend omnichannel marketing-
automatiseringsplatform. 

Met een robuuste reeks aan tools, die verschillende kanalen in het contact met de klant 
met elkaar verbindt, stelt Marketing Cloud jou in staat een 360-gradenbeeld van jouw 
klanten te creëren en ze te bereiken met de juiste boodschap, op het juiste moment in 
het juiste kanaal. Deze transformatie heeft er toe geleid dat de omzet van Salesforce 
Marketing Cloud, samen met Commerce Cloud, in 2020 groeide met maar liefst 28%. 
Ook stapten steeds meer organisaties over naar Salesforce als hun innovatieve, 1:1 
messaging engine. 

Hoewel het gemakkelijk is om high level in te zien waarom jouw bedrijf kan profiteren 
van Marketing Cloud, kan het echt begrijpen van de kracht van het platform, samen 
met het implementeren en aansluiten op de rest van je technologie, aanvoelen als een 
uitdagende klus. In deze whitepaper proberen we je inzicht te geven en een overzicht te 
bieden van Salesforce Marketing Cloud, de voordelen die het platform kan bieden en de 
sleutels tot succes voor een goede implementatie.

“Marketing Cloud’s revenue, along with 
Commerce Cloud, grew 28% year over year in 
2020 as more brands moved to Salesforce as their 
innovative, 1:1 messaging engine.”1

DE EVOLUTIE VAN
MARKETING CLOUD
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2“Salesforce posts strong marketing and commerce cloud sales.” Digital Commerce 360, February 25, 2020. Accessed July 7, 2021. 
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DE MOGELIJK-
HEDEN VAN
MARKETING
CLOUD
 
De eerste stap om te begrijpen hoe 
Marketing Cloud jouw bedrijf kan 
transformeren, is om de mogelijkheden 
ervan beter te begrijpen. De 
verwachtingen van consumenten voor 
personalisatie blijven toenemen, net als 
hun verwachtingen voor omnichannel 
ervaringen.

 In 2019 gebruikten consumenten 
gemiddeld bijna zes touchpoints via 
verschillende kanalen bij de aankoop 
van een artikel - en 50% gebruikt 
er regelmatig meer dan vier tijdens 
hun customer lifecycle - wat een 
duizelingwekkende toename is ten 
opzichte van 15 jaar geleden, toen 
de gemiddelde consument twee 
touchpoints gebruikte en slechts 7% er 
regelmatig meer dan vier gebruikte.2

Marketing Cloud voldoet aan deze 
consumenteneisen door organisaties in 
staat te stellen naadloze klantervaringen 
te creëren op elk touchpoint, waaronder 
e-mail, mobiel, advertising, web, direct 
mail, verkoop, commercie en service.

Het is een platform waarmee 
jouw contactstrategieën en 
klantbetrokkenheid kunnen excelleren. 

Enkele belangrijke kenmerken zijn:

• Journeys en automatisering: 
Unificatie en marketing-
automatisering, integratie van 
gedragsdata en triggering;

• Channel activation: SMS, social, 
push, advertenties, e-mail, 
direct mail, en customer journey 
activiteiten; 

• Content productie en builds: 
AMPscript voor interactieve e-mail, 
mobiele optimalisatie, Einstein (AI) 
aanbevelingen, Content Builder en 
maatwerk;

• Activering van capaciteiten: Einstein, 
journey path optimizer, Social Studio, 
en Interaction Studio;

• Uniform klantbeeld: Verbinden van 
alle databronnen en voorzien van 
een 360-graden klantbeeld om 
datasiloproblemen op te lossen.

2“Delivering an Excellent Omni-channel Experience.” CX Today, January 11, 2019. Accessed, July 7, 2021.
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MARKETING 
CLOUD 
GEBRUIKEN 
VOOR 
TRANSFORMATIE
De meeste organisaties streven naar een 
volledige omnichannel benadering van hun 
klanten. Maar vaak wordt dit geprobeerd met 
verschillende en gefragmenteerde platforms 
en op zichzelf staande kanalen, wat leidt 
tot verschillende trackingdata zonder een 
eenduidige klantervaring. Bovendien is de 
inspanning om de offline en online ervaring 
te verenigen een enorme uitdaging, waarbij 
afzonderlijke bedrijfsafdelingen meestal 
silo’s creëren. Marketing Cloud biedt één 
platform dat alle wereldwijde en lokale 
marketinginspanningen op één plek kan 
afhandelen, zodat bedrijven deze uitdagingen 
kunnen overwinnen. 

Specifieke voordelen zijn onder meer: 

• Samenhangende berichten en ervaringen 
over kanalen heen;

 • De mogelijkheid om offline en online 
ervaringen te verenigen;

 • Een schaalbaar platform dat een enorm 
aanbod van add-ons biedt middels de App 
Exchange voor elke behoefte; 

• Strategieën voor marketingautomatisering 
om de juiste berichten op het juiste moment 
naar de juiste mensen te sturen; 

• Omnichannel-mogelijkheden die 
organisaties meer controle bieden, waardoor 
betrokkenheid en conversie toenemen.

 Marketing Cloud geeft een enorme boost 
aan digitale transformatie, omdat het 
een organisatie de mogelijkheid en de 
instrumenten biedt om zijn go-to-market 
strategie opnieuw te ontwerpen.
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Een veelgemaakte fout bij de 
implementatie van Marketing Cloud is 
om het platform alleen te gebruiken voor 
e-mails. Met deze aanpak zal de ROI niet 
worden gerealiseerd, omdat organisaties 
nog veel meer kunnen bereiken met 
automatisering, data insights, Einstein (AI), 
journeys en meer.

01 Marketing Automation 
Gepersonaliseerde ervaringen 
geleverd aan elke klant kan niet alleen 
gebeuren door handmatig opgebouwde 
campagnes. Klanten verwachten 
berichten op maat. Geen enkel merk 
heeft de mankracht om dit in zijn eentje 
te beheren. Je moet vertrouwen op 
automatisering om engagement te 
stimuleren, van transactionele e-mails 
(orderbevestiging) en next best action 
(abandoned cart) tot geautomatiseerde en 
dynamische contentblokken binnen jouw 
campagnes.

02 Datacentralisatie en CDP  
Hoewel messaging een van de 
belangrijkste mogelijkheden is 
van Marketing Cloud, is een stevig 
datafundament cruciaal voor een 
succesvolle implementatie.

Zorg ervoor dat je beschikt over een 
goed schaalbare first-party data asset die 
gevoed is door customer intelligence. 
Een CDP - met name Salesforce CDP 
- kan jouw gecentraliseerde hub zijn 
voor segmentatie, identity management 
en consent, die gegevens doorstuurt 
naar jouw Marketing Cloud-platforms. 
Dit biedt zowel een eenduidig beeld 
van jouw klanten als de mogelijkheid 
om ervaringen over alle kanalen te 
personaliseren.

FACTOREN 
VOOR EEN SUCCESVOLLE
IMPLEMENTATIE, ANALYTICS EN 
SUPPORT

2“Salesforce posts strong marketing and commerce cloud sales.” Digital Commerce 360, February 25, 2020. Accessed July 7, 2021. 
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03 Implementatie and migratie 
Het is van cruciaal belang om ervoor 
te zorgen dat de juiste inrichting wordt 
gekozen tijdens de implementatie, 
aangezien dit de sleutel zal zijn 
tot een schaalbaar en succesvol 
marketingautomation programma. 
Gebruik het implementatieproces als een 
kans om jouw bestaande programma’s 
op te frissen. Wees ambitieus, stel hoge 
doelen, en gebruik deze stap om al je 
belangrijkste vereisten op te bouwen die 
aan jouw bedrijfsdoelstellingen voldoen. 

04 Social Studio, Interaction Studio,  en 
Advertising Studio integraties  
Ons advies is om deze oplossingen te 
kiezen op basis van de behoeften van 
jouw organisatie. Het hoeft niet alles of 
niets te zijn. Als jouw bedrijf afhankelijk 
is van veel sociaal gedrag, dan zul je 
Interaction Studio willen om je publiek 
beter te begrijpen en te targeten op basis 
van gedrag. Maar er is ook enige cross-
over tussen diensten als je al Service 
Cloud hebt. Evalueer dus jouw zakelijke 
behoeften en kies slim.

05 Operational audit 
Alleen het hebben van de technologie 
is niet genoeg voor succes. Jouw merk 

moet nog worden georganiseerd om zo 
te werken dat de technologie die je hebt 
optimaal wordt benut, de operationele 
kosten worden verminderd en de 
doorlooptijd van de implementatie wordt 
verbeterd. 

Door middel van een operationele audit 
wordt jouw bestaande operationele 
proces voor jouw mensen, technologie 
en data in kaart gebracht. Dit zal helpen 
om een werkwijze op te bouwen wat het 
marketingtraject over alle touchpoints 
bestrijkt, gebaseerd op best practices en 
op de platformen die je gaat gebruiken. 
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“Jouw bedrijf moet nog 
worden georganiseerd 
om zo te werken dat de 
technologie die je hebt 
optimaal wordt benut, 
de operationele kosten 
worden beperkt en de tijd 
tot de invoering wordt 
verbeterd.”

FACTOREN
VOOR EEN SUCCESVOLLE
IMPLEMENTATIE, ANALYTICS EN 
SUPPORT
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06 Third-party integraties 
Ondanks de robuustheid van het 
Marketing Cloud-platform, zul je 
waarschijnlijk nog steeds moeten 
vertrouwen op tools van derden voor 
specifieke en gerichte tactieken. Dankzij 
de connectors van Salesforce kan het 
platform eenvoudig worden geïntegreerd 
met bijna elke externe tool, en voor extra 
eenvoud en gemak bij de integratie kun 
je kijken welke platforms kunnen worden 
geïnstalleerd en rechtstreeks in Marketing 
Cloud kunnen worden geïntegreerd met 
behulp van Salesforce’s AppExchange. 

07 Deliverability en inbox placement 
Veel merken worden geconfronteerd 
met uitdagingen die de effectiviteit van 

hun e-mailmarketing beperken. De meest 
voorkomende uitdagingen zijn inbox 
placement en e-mail deliverability. Dat wil 
zeggen: hebben jouw e-mails de inbox 
van je klanten bereikt en hebben ze de 
grootste kans om te worden gezien? 
Vaak zijn inbox placement-problemen het 
gevolg van een slechte lijsthygiëne. Vanaf 
de start beginnen met een schone lijst 
is de beste manier om ervoor te zorgen 
dat jouw berichten in de juiste inboxen 
terechtkomen. 

“Dankzij de connectors van 
Salesforce kan het platform 
gemakkelijk integreren met 
bijna elke externe tool”

FACTOREN 
VOOR EEN SUCCESVOLLE
IMPLEMENTATIE, ANALYTICS EN 
SUPPORT
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Zodra je de modules van Marketing Cloud op 

orde hebt, kun je beginnen met het uitvoeren 

van campagnes. Hier zijn enkele tips voor 

het succesvol managen van customer 

journeys en campagnes. 

01 Journey creation  

Vergeet niet dat journeys niet-lineair 

zijn. De inkoopcyclus kan zowel lang, 

snel, sporadisch als onvoorspelbaar zijn. 

Consumenten verwachten dat merken hen 

continu informeren waar ze zijn en op hun 

voorwaarden. Met behulp van Journey 

Builder kun je cross-channel touchpoints 

afzetten tegen de behoeften van de klant 

om highlights, lowlights en verbeterpunten in 

de ervaring gedurende de hele levenscyclus 

vast te stellen.

02 Behavioral & triggered email campaigns  

E-mails die jouw nieuwste aanbiedingen 

en producten promoten zijn ongetwijfeld 

belangrijk, maar om het meeste uit Marketing 

Cloud te halen, heb je effectieve gedrags- en 

getriggerde e-mails nodig. Dit zijn e-mails 

zoals abandoned cart, laatste bezochte 

webpagina en transactionele e-mails 

na aankoop die relevant zijn en klanten 

stimuleren om actie te ondernemen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTOREN
VOOR SUCCESVOL CAMPAIGN 
MANAGEMENT EN JOURNEY 
MANAGEMENT
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MARKETING 
CLOUD 
VERBINDEN 
MET DE REST 
VAN DE 
TECHNOLOGY 
STACK
Hoewel Marketing Cloud kan dienen als een 
op zichzelfstaand platform, werkt dit platform 
het beste wanneer het geïntegreerd is met 
Sales, Service, Experience en Commerce 
Cloud. Als je één beeld van de klant hebt, 
met alle data op één gecentraliseerde 
plaats, is het voor een merk gemakkelijker 
om op het juiste moment contact met hen 
te maken. Salesforce stelt je in staat om in 
realtime contact te maken met je klanten op 
basis van een 360 graden beeld, in plaats 
van versnipperd profiel. Het biedt de klant 
daardoor een naadloze ervaring wanneer ze 
contact maken met jouw organisatie.

8
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Marketing is nu een always-on ervaring, waarbij bedrijven 
proberen te voldoen aan de behoeften van consumenten en 
zich proberen te onderscheiden in een overvolle markt. Van de 
acquisitiefase tot loyaliteit na de aankoop is 1-op-1 berichtgeving 
is een noodzaak en Marketing Cloud wordt steeds meer het 
platform bij uitstek om die cruciale berichten te sturen. En hoewel 
de verfijning en intuïtiviteit van het platform het creëren van deze 
ervaringen zullen vergemakkelijken, moeten bedrijven zelf nog 
veel werk verzetten om ervoor te zorgen dat ze over de middelen, 
processen en mogelijkheden beschikken om het meeste te halen 
uit wat Marketing Cloud te bieden heeft.

 

CONCLUSIE
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OVER DE
AUTEURS

Als Communications Director bij 
Merkle houdt Kyle toezicht op 
de content en berichtgeving van 
Merkle’s Experience en Commerce 
servicelines, evenals op dentsu’s 
Salesforce marketing wereldwijd. 
Met een decennium aan 
marketingervaring werkt Kyle aan 
het vergroten van de bekendheid 
en betrokkenheid van Merkle en 
haar klanten via digitale kanalen. 
Hij helpt marketeers om de 
diensten en tools die tot hun 
beschikking staan te begrijpen en 
te benutten in een branche die 
voortdurend in beweging is.

Farrukh is een Principle Consultant 
bij Merkle met meer dan een 
decennium aan ervaring in 
de digitale industrie. Hij werkt 
samen met Merkle’s klanten 
om hen te begeleiden bij het 
bouwen van de meest effectieve 
bedrijfsoplossingen, marketing 
operations en centers of 
excellence, om hen te helpen hun 
marketingpotentieel op schaal te 
bereiken.

Kyle Davis

Communications Director

Farrukh Shah

Principle Consultant



OVER 
MERKLE
Merkle is een toonaangevend 
Customer Experience Management 
(CXM) bureau. In nauwe samenwerking 
met onze klanten en partners 
combineren we CRM, Media en 
Creativiteit om meer klanten te helpen 
hun marketing echt mensgericht te 
maken. 

Ons doel is om merken in staat te 
stellen een unieke, gepersonaliseerde 
klantervaring (Customer Experience) 
over platformen en apparaten heen 
te creëren die levert wat klanten 
willen, verwachten en hen af en toe 
zelfs verrast. Altijd gedreven door 
data, ondersteund door technologie, 
bewezen door prestaties en gevoed 
door creativiteit.

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Merkle op
+31 (0)10-2710200 
of bezoek www.merkle.nl.


