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Het doel van een Digital Marketing Hub is om de acquisitie, de engagement, het waarderen

en de lead attributie van je doelgroep te vereenvoudigen tijdens de gehele customer

journey. 

HOE WERKT EEN DMH?

Een Digital Marketing Hub (ook wel bekend als een Marketing Automation Platform) fungeert

als een registratiesysteem voor alles wat met marketing te maken heeft. Het belangrijkste

voordeel is de automatisering van vervelende en onschaalbare taken waar een

marketingteam verantwoordelijk voor is.

 

Dit omvat een breed scala aan functies, waaronder klant- of lead attributie, gedrags- en

demografische waardes toewijzen, het maken en automatiseren van e-mails, het maken van

landingspagina's, beheer van de klant/lead lifecycle management en nog veel meer.

WAT IS EEN DMH?
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Creëren van marketingmiddelen, zoals landingspagina's en e-mails

Automatisering van campagnemanagement zoals e-mail en SMS

Dynamische en ad hoc doelgroepsegmentatie

Behaviorally-triggered of time-triggered campagnes

Klant- of leadmanagement en waardering

Integratie met CRM (Customer Relationship Management) tools

Marketinganalyses zoals e-mailstatistieken en conversie van landingspagina's

GEBRUIKELIJKE FEATURES:
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Een DMH is bijna altijd geïntegreerd met een CRM maar heeft meer top-of-funnel customer

touchpoints. Een CRM is gespecialiseerd in het opslaan en tracken van klantdata en

activiteiten zoals aangekochte producten, getekende overeenkomsten en communicatie met

verkoop- en support teams. Aan de andere kant biedt een DMH extra functionaliteit in de

vroege stadia van het klantentraject, zoals tools voor het maken van landingspagina's en 

e-mails, campagnebeheer en analyses.

 

De ESP (Email Service Provider) is de software die gebruikt wordt om e-mail

marketingcampagnes te beheren. De DMH deelt veel van zijn functionaliteit met de ESP en

biedt veel van dezelfde diensten aan. Het verschil zit vaak in het type bedrijf. ESP's worden

vaak gebruikt in B2C marketing, terwijl de DMH meer gebruikt wordt in B2B marketing.

WAT IS HET VERSCHIL MET EEN CRM OF EEN ESP?

D M H

D I G I T A L  M A R K E T I N G  H U B

Targeted messaging is cruciaal voor customer engagement, maar één-op-één marketing

wordt moeilijk te realiseren als bedrijven (en marketingprogramma's) opschalen. Een DMH

maakt geavanceerde marketingautomatisering mogelijk, waardoor marketingteams grote

hoeveelheden op maat gemaakte berichten naar prospects kunnen sturen, op basis van de

acties die ze ondernemen en de fase waarin ze zich bevinden in de customer journey.

 

De waarde van een Digital Marketing Hub ligt in de mogelijkheid om doelgroepen te

segmenteren en alle digitale marketingactiviteiten samen te voegen in één platform. Een

DMH zal ook helpen bij het nurturen, waarderen en klaar maken van leads voor sales,

waardoor een duidelijk flow ontstaat, van marketing tot sales.

OP WELKE MANIER IS EEN DMH NUTTIG?

LEADING VENDORS


