
De 5 belangrijkste e-mail marketing 
automation campagnes voor webshops
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If you don’t take care 
of your customers, 

your competitors will. 
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Heb je een webshop en zet je nog geen e-mail 
marketing automation in? Dan loop je waarschijnlijk 
een hoop omzet mis. E-mail marketing automation is 
namelijk een effectieve manier om meer inkomsten 
te genereren zonder dat het al te veel kosten met zich 
meebrengt. Door middel van nauwkeurige, data-driven 
communicatie verstuur je de juiste boodschap, naar de 
juiste persoon op het juiste moment. 

Een belangrijk onderdeel van e-mail marketing 
automation is het bouwen van automation campagnes 
of automation flows. In deze flows worden een reeks aan 
gebeurtenissen automatisch ‘getriggerd’ wanneer een 
bezoeker of klant een bepaalde actie heeft uitgevoerd. 
Denk hierbij aan: een inschrijving voor de nieuwsbrief, 
een aankoop of een verlaten winkelwagen.  

Deze gebeurtenissen oftewel triggers vinden plaats op 
verschillende momenten in de customer journey. Door 
hier slim op in te spelen middels geautomatiseerde 
campagnes, krijg je controle over de customer journey 
en verhoog je de klantwaarde.  

In deze brochure laten we zien hoe eenvoudig het is om 
meer uit je webshop te halen door het gebruik van vijf 
eenvoudige automations
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Tip van Sacha 
Heb je ook fysieke winkels? Segmenteer je 
klanten op locatie en refereer ze aan een 
specifieke winkel.

1. WARM WELKOM HETEN

Je kunt maar één keer een goede eerste indruk maken. 
Een nieuw account of een inschrijving voor een 
nieuwsbrief is het ideale moment om potentiële klanten 
enthousiast te maken over je merk en producten. 
Middels een automation flow kan je in een aantal 
campagnes kort uitleggen:

•    Wie je bent
•    Wat je verkoopt 
•    Wat je ‘Unique selling points’ zijn 
•    Wat je bestsellers zijn 
•    Wat anderen van jouw producten vinden

De boodschap is afhankelijk van je doelstellingen en 
welke onderscheidende kenmerken je wilt overbrengen; 
dit zou kunnen zijn kwaliteit, bekwaam vakmanschap, 
snelle levering, goede klantenservice etc. Het doel van 
een welkom campagne is nieuwe klanten enthousiast te 
maken voor jouw merk en de producten die jij verkoopt. 

Nieuw account en/of inschrijving nieuwsbrief Automation flow

1. Welkom  
Heet nieuwe klanten welkom met een persoonlijk 
bericht en laat ze kennis maken met je merk. 
Vestig de aandacht op je ‘USP’s’ en biedt ze 
een welkomstgeschenk aan in de vorm van een 
persoonlijke coupon code.  

2. Verrijking  
In deze mail toon je interesse in je klanten. Geef aan 
dat je ze beter wilt leren kennen en vraag naar hun 
interesses en additionele informatie. Hierdoor kun je  
op korte termijn de klant nog beter benaderen door 
het sturen van relevante content.  

3. Social proof  
Laat zien wat anderen van jouw merk en producten 
vinden en vestig de aandacht op je social media 
kanalen.

Voorbeeld van een  
Welkom automation flow
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2. DE REDDING VOOR VERLATEN 
WINKELWAGENS  
Verlaten winkelwagen Automation flow

Verlaten winkelwagens zijn voor winkeliers een doorn 
in het oog. Volgens SaleCycle verlaat rond 76% van 
alle consumenten de website zonder de winkelwagen 
af te rekenen. Dat is ¾ van je potentiële omzet die je 
misloopt. Binnen een fysieke winkel zou de verkoper de 
klant aanhouden en hem vragen wat niet in orde is. Bij 
een webshop is er geen controle en heeft de winkelier 
minder mogelijkheden. Met behulp van een verlaten 
winkelwagen campagne motiveer je je klanten en geef ze 
die extra push om de aankoop te voltooien.

Er zijn uiteenlopende opvattingen over het beste 
moment om een verlaten winkelwagen mail te versturen. 
Je zult meerdere mogelijkheden moeten uitproberen 
om erachter te komen wat het beste werkt voor jouw 
webshop. 

Mail 1 
Verstuur deze mail binnen een uur. Deze mail is vooral 
gericht op klantenservice en eventuele vragen. Geef 
bijvoorbeeld aan dat de verzending gratis is en vertel 
over je retourbeleid. 
 
Mail 2 
Deze mail kan na 24 uur verstuurd worden. Laat de in 
de welkomstmail gebruikte ‘USP’s’ nog een keer naar 
voren komen. Biedt eventueel een kortingscode met een 
beperkte geldigheidsduur. 

Mail 3 
Verstuur deze na een aantal dagen en creëer urgentie, 
door bijvoorbeeld aan te geven: “Nog maar 2 op 
voorraad!”  

Tip van Robert 
Een “verlaten winkelwagen campagne” bestaat 
niet uit één mailing. De kracht zit hem in de 
herhaling. Varieer met je content en verstuur 
maximaal drie mails om niet opdringerig over te 
komen. 

Voorbeeld van een verlaten 
winkelwagen campagne voor de 
webshop van Ukje
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Herhaalbestelling
Verkoop je producten die na een aantal weken of 
maanden weer aan vervanging toe zijn? Gebruik 
marketing automation om je klanten eraan te herinneren 
dat hun product binnenkort vervangen moeten worden 
en biedt ze de mogelijkheid om deze producten opnieuw 
te bestellen.
 
Best next
Best next is een voorspellende product aanbeveling. 
Op basis van orderdata van vergelijkbare klanten 
worden productaanbevelingen gegeven die naar alle 
waarschijnlijkheid erna worden gekocht

 
 
 

Lookalikes 
Als je klanten interesse hebben in een product, kan 
het best zijn dat ze ook interesse hebben in een ander 
product dat hierop lijkt of ermee te maken heeft. Op 
basis van hun laatste order kan je een campagne sturen 
met ‘lookalikes’ oftewel vergelijkbare producten.

Upsell
De gemiddelde bestelwaarde van een bestelling 
verhogen? Met een upsell campagne verleidt je de klant 
met een beter, nieuwer of sneller product.

Cross sell
Met cross selling worden complementaire producten 
aangeboden. Met het geven van aanbevelingen geef je 
de klant het idee dat je ze begrijpt en met ze meedenkt. 

3. VERLEID JE KLANTEN TOT 
HERHAALAANKOPEN  
Aankoop

Het is 5 tot 25 maal effectiever om een bestaande 
klant vast te houden, dan een nieuwe klant te werven. 
Bestaande klanten zijn vaak bereid om meer te betalen 
als ze tevreden zijn over andere producten die ze gekocht 
hebben in jouw webshop. Het salestraject is dus een stuk 
korter. Het is daarom belangrijk om uit te zoeken hoe je 
bestaande klanten langer behoudt en hen meer laten 
bestellen. Oftewel: hoe je de customer lifetime value kan 
verhogen met marketing automation campagnes. 

Tip van Sacha 
Verstuur na het doen van een aankoop een 
e-mailcampagne met instructievideo’s. 
Instructievideo’s zijn een interessante manier 
om de toepassing en het gebruik van producten 
onder de aandacht te brengen. Hoe zet je een 
pas aangeschafte kast in elkaar? Hoe leg je 
laminaat?

Automation flows

Voorbeeld van een ‘Best next’ aanbeveling: 
Jen heeft product 1,2 en 4 gekocht. Aan de hand van haar 
koopgedrag kan een ‘best next’ aanbeveling van product 
2 worden gegeven aan Steve.
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Voorbeeld van een herhaalbestelling campagne voor de 
webshop AllSpares.nl. Campagne wordt automatisch 
verstuurd wanneer een besteld product aan vervanging 
toe is. Product item(s) van laatste order en voordeliger 
huismerk product(en) worden ingeladen via Magento.  
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4. BESCHERM JE SENDER REPUTATION 

Inactieve klant Automation flow

Voor een hoge conversie is het belangrijk dat je 
campagnes in zoveel mogelijk inboxen worden geleverd. 
Je sender score (sender reputation) vertelt hoe goed 
jouw reputatie is als zender. Dit wordt voornamelijk 
bepaald aan de hand van engagement (opens, clicks 
etc.) en reputatie (spam complaints, unknown users, 
spamtraps etc.)

Inactieve klanten welke je mailings niet openen of geen 
engagement tonen, kosten niet alleen onnodig veel 
geld, maar resulteren ook in een slechte reputatie. Het 
is daarom belangrijk om regelmatig je mailinglijst op te 
schonen. Durf afscheid te nemen! 

Om deze klanten uit je mailinglijst te filteren kan 
je een sender reputation automation flow maken. 
Inactieve klanten welke bijvoorbeeld al een half jaar 
geen interactie hebben getoond met je mailings krijgen 
automatisch een re-engagement/win-back campagne 
met daarin een relevant productaanbod of een 
exclusieve aanbieding. Wanneer ze deze mailing niet 
openen kun je ze in een apart segment zetten of uit je 
mailinglijst verwijderen. 

Tip van Robert 
Bepaal zelf wanneer een klant als ‘inactief’ 
wordt bestempeld. Blijf deze klanten in ieder 
geval niet meer met dezelfde frequentie mailen 
als je loyale en actieve leden. Door ze in een 
apart segment te zetten, kun je ze anders 
benaderen en aanspreken.

Voorbeeld van een re-engagement automation flow
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Evenementen 
E-mail automation is uitstekend geschikt om 
communicatie rondom evenementen te regelen. Stuur 
je klanten een e-mail ter bevestiging van aanmelding, 
een e-mail een week voor het event, een SMS op de dag 
zelf en stuur nog een bericht twee dagen na het event als 
bedankje en afsluiting. 
 
Winactie 
Een leuke winactie op je website of op je socials? Met 
marketing automation wordt willekeurig de winnaar 
geselecteerd. De winnaar(s) krijgen automatisch een 
e-mail met de boodschap dat ze hebben gewonnen, en 
de verliezende contacten krijgen een melding dat ze niet 
zoveel geluk hebben gehad. 
 
 
 
 

Verjaardag 
Celebreer de verjaardag van je klant en laat hem/haar 
speciaal voelen. Zorg voor een leuk verjaardagscadeau 
en stem deze af op de doelgroep. Dit kan een artikel of 
kortingscode zijn van je eigen product of een product 
van je partners. 

Jublieum 
Koester je loyale klanten en laat zien dat je hun 
loyaliteit waardeert middels een persoonlijke mail. Een 
jubileum kan zijn een x aantal jaar klant of een x aantal 
bestellingen 

5. GEBRUIK EVENEMENTEN ALS 
CONTENTGENERATOR  

Automation flowEvenementen

Haak in op evenementen die jaarlijks, dagelijks of op 
een ander specifiek moment terugkeren. Zet marketing 
automation in voor eventmanagement of laat je klant 
zich speciaal voelen op zijn of haar verjaardag. 

Tip van Sacha 
Heb je geen geboortedata van je klanten? 
Geen zorgen, je kan ervoor kiezen om deze 
gegevens via een profielverrijking mail te 
achterhalen.

Voorbeeld van een verrijking campagne 
voor de webshop van HB Care
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AAN DE SLAG MET  
E-MAIL MARKETING AUTOMATION 
Deze vijf voorbeelden van automtion campagnes geven 
je handvatten om de eerste stappen te zetten in e-mail 
marketing automation. Het is raadzaam om te kijken 
naar jouw productassortiment en de customer journey 
van je klant. Door hier slim op in te spelen middels 
geautomatiseerde campagnes, krijg je controle over de 
klantreis en verhoog je de klantwaarde. 

Dotdigital 

Marketing automation is niet mogelijk zonder de juiste 
software. Dotdigital is een all-in-one marketing tool 
waarmee bedrijven op een eenvoudige wijze data 
gedreven marketing campagnes creëren, testen en 
versturen. 

De software verzamelt automatisch alle klantdata, 
synchroniseert order- en productdata en slaat kijk- en 
klikgedrag op bij het klantprofiel. 

Doordat waardevolle e-commerce data en 
marketingtaken op één centraal punt samen komen, 
kunnen geavanceerde marketing campagnes worden 
geautomatiseerd. 
 
Een aantal van de belangrijkste features van Dotdigital 
waar je direct mee aan de slag kunt: 

• Marketing automation 
• Product recommendation 
• Artificial Intelligence
• Segmentation
• Surveys
• Forms
• Live chat 
• Push notifications 
• Reporting & analysis 
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DAAROM EXPERIUS
Ondanks het feit dat e-mail marketing op nummer één 
staat van de belangrijkste online kanalen, liggen hier nog 
veel kansen die benut kunnen worden door marketeers. 
Wij geloven dat e-mail marketing het beste werkt als je 
strategie, data, technologie en creativiteit met elkaar 
combineert. 

Wil jij weten hoe  jij meer kunt halen uit je mailings? Onze 
marketing specialisten hebben ruime ervaring en staan 
je graag te woord. Neem vrijblijvend contact met ze op of 
vraag een demo aan.  
 

Experius brengt jou: 

• Optimale inrichting van jouw campagnes en e-mails 
• Betrokken team van gespecialiseerde consultants en  

developers 
• Verlengstuk van jouw e-commerce team  

Experius: jouw partner in e-commerce 

 



Newtonlaan 201
3584 BH | Utrecht

experius

+31 (0) 30-8200238
info@experius.nl

WIL JE MEER WETEN?

Onze marketing specialisten hebben ruime ervaring en staan je 
graag te woord.  

 
Neem vrijblijvend contact met ze op of vraag een demo aan. 

Robert
robert@experius.nl

Sacha
sacha@experius.nl


