
#marketingmeetup



Welkom
•Marketing Guys & Dharma! 

•Presentaties: 

•KPI’s en Dashboards - Hielko van der Molen - Dharma 
•Klipfolio - Elias Crum – Marketing Guys 

•Vragen stellen mag tussendoor en tijdens de 
borrel!

#marketingmeetup



Presentatie Hielko van der Molen- Dharma
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Hoi!  🤗



KPI’s & Dashboards

Hielko van der Molen

Ja! .. ook ik heb het gedaan :)

#kopintzand 😬  



Niet heel gek toch …?

Analyseren

Campagne status

Dashboards

Acteren

Rapporteren

😤



Data over Offertes! 🤘 

VET!



Geen Rocketscience 🤓 



Navigeer als een baas 



Wacht niet, just start! 

3 Simpele eerste stapjes 

Stap 1. Dashboard met standaard online KPI’s.  
- Bezoekcijfers (#) 
- Boekingen / transactiecijfers (#) 
- Conversiecijfers  
- Bezoek duur van een gemiddeld bezoek. 

Stap 2. Deel het dashboard in de organisatie  

Stap 3. Verbeter je Dashboard!



Bouw pitstops in! 🏎  



Neem de organisatie mee  

Het is een proces

De organisatie moet mee

Neem ze mee en creëer fans!

Data is fun!



Waarom?  

Omdat elke dag anders is

alles gaat snel

2017 🤘  bring it on! 



Pas je aan  

Blik op de toekomst

SMART KPI’s

Dus maak elke maand  
nieuwe dashboards! 



RE-SUL-TAAT 



Thanks  😊



Presentatie Elias Crum - Marketing Guys
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Waarom Klipfolio?

• Bekeken alternatieven door ons: Tableau / Qlikview 
• Uitgebreide functionaliteit 
• Pricing geschikt voor doelgroep 
• Klipfolio is een partnergerichte organisatie 
• Gebruikersgemak: van eenvoudige klips tot complexe formules 
• Standaard koppeling met meer dan 1000 databronnen 
• Koppeling met elke tool mogelijk



Wat geef je weer in Klipfolio?
• Realtime data waarop je wilt sturen, denk aan: 
• Online marketing data (Google Analytics, AdWords) 
• Marketing Automation 
• Data uit je CRM 
• Offline data (bijv. Kassasysteem) 
• Social media 
• Sales



Voorbeelden van een aantal dashboards
• Live te vinden op: 
• https://www.klipfolio.com/live-dashboards 

• Een paar van onze favorieten tonen we nu!

https://www.klipfolio.com/live-dashboards
https://www.klipfolio.com/live-dashboards
https://www.klipfolio.com/live-dashboards


Onze favoriete dashboards in Klipfolio
• Marketing Automation/Inbound lead generation informatie 

vanuit bijvoorbeeld Act-On, Marketo of Pardot 
• Demand generation dashboard met info over de conversies 
• Social media dashboard met alle relevantie social info 
• Digital marketing dashboard, alle middelen in 1 keer 
• Sales dashboard wie is de beste verkoper? 
• 5 Stappenplan Marketing Guys dashboard

https://app.klipfolio.com/dashboard/published/6bfbf912db87a965661614e8ef9da55b
https://app.klipfolio.com/dashboard/published/6bfbf912db87a965661614e8ef9da55b
https://app.klipfolio.com/dashboard/published/6bfbf912db87a965661614e8ef9da55b
https://app.klipfolio.com/dashboard/published/6bfbf912db87a965661614e8ef9da55b
https://app.klipfolio.com/published/e6b5e8c00ec8d6e835b869da3dedd62f/kvo-digital-marketing-dashboard
https://app.klipfolio.com/published/fbda827cfa8237977596c81249f78531/social-media-dashboard
https://app.klipfolio.com/published/87085f75b91c6ad1599fc86fedbd1598/digital-marketing-dashboard
https://app.klipfolio.com/published/1e1a304eebbb92c75b317f68a16ce0af/sales-team-leaderboard
https://app.klipfolio.com/dashboard


Blijf in contact!
•Volgende Marketing meetup – 25 mei 2017 

•LinkedIn Group  

•Co-organiser worden? 

•Borrel

#marketingmeetup


