Genereer kwalitatieve Sales Leads vanuit het grootste online ICT netwerk
IT Knowledge Base is dé white paper bibliotheek van Computable en bevat meer dan 1.400 relevante
ICT white papers over uiteenlopende onderwerpen. De database wordt actief gebruikt door ICTManagers- en Professionals die zich bevinden in het aankoop- en oriëntatieproces voor een ICTproduct of dienst.
IT Knowledge Base is onderdeel van het Computable en Tweakers netwerk en heeft daarmee het
grootste bereik in Nederland onder ICT-Managers- en Professionals. De white papers bieden
themagerichte informatie die helpen om ICT-vraagstukken binnen een organisatie te beantwoorden.
Om de content van IT Knowledge Base te kunnen gebruiken, registreren bezoekers zich met een
zakelijk profiel en hun contactgegevens. Dankzij deze zakelijke profielen is het mogelijk kwalitatieve
sales leads te genereren. Lezers van een white paper geven doormiddel van het invullen van een
zakelijk profiel aan open te staan voor een verdere kennismaking met uw organisatie.
Quick facts:
Downloads IT Knowledge Base
Unieke bezoekers p.m.
E-mail nieuwsbrief IT Knowledge Base
Aantal white papers

14.000 per jaar
610.000 (Computable & Tweakers Pro)
12.350
>1.400

Doelgroep:
IT Knowledge Base wordt gebruikt door ICT-Managers- en Professionals die betrokken zijn bij het ICTaankoopproces. Gezien deze processen binnen organisaties complex kunnen zijn wordt in de
oriëntatiefase gebruik gemaakt van white papers om meer kennis te vergaren. Onderzoek onder
Nederlandse ICT’ers laat zien dat meer dan de helft gebruik maakt van white papers in de
oriëntatiefase bij ICT-aankoopprocessen.
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Bron: Onderzoek op Computable.nl onder ICT-Managers en –Professionals (februari 2013)

Stappenplan voor het aanleveren van kwalitatieve leads
Aan de hand van uw inhoudelijke kennis geneert Computable kwalitatieve sales leads. De titel,
samenvatting en inhoud van uw white paper zijn belangrijke elementen om het aantal downloads te
stimuleren en om in contact te komen met de gewenste doelgroep. Een lead generation campagne
bij Computable bestaat uit de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vaststellen van de doelgroep, de selectiecriteria en het aantal gewenste leads
Haalbaarheid aantal leads wordt berekend door campagne manager
Aanleveren white paper(s) (hou rekening met de do’s en don’ts voor het opstellen)
Samenvatting van uw white paper wordt opgesteld door uw organisatie of door Computable
Uw white paper wordt gepubliceerd op IT Knowledge Base
Om uw white paper onder de aandacht te brengen promoot Computable deze via de
nieuwsbrief, Computable.nl en Tweakers Pro
7. U ontvangt wekelijks een overzicht van de gegenereerde leads
8. Computable adviseert u binnen 2 weken contact op te nemen met de uitgeleverd leads voor
een succesvol vervolg van uw campagne.
9. Evaluatie lead campagne
Een standaard lead bestaat uit:

Sales Lead Pakket
Met het Sales Lead Pakket (CPL) wordt het aantal leads vooraf vastgesteld en besproken aan welke
voorwaarden deze moeten voldoen. Doelgroepen kunnen gespecificeerd worden door het
toevoegen van selectiecriteria. Wekelijks ontvangt u een rapportage met het aantal gegenereerde
leads. Aan het begin van de campagne wordt vastgesteld hoe lang de campagne moet lopen om het
door u gewenste aantal leads uit te leveren.
Om kwaliteit te waarborgen worden onderstaande leads verwijderd uit de rapportage:
 10 concurrenten naar keuze
 Fake profielen
 Onvolledige profielen
 Studenten

Exposure Pakket
Met het exposure pakket worden de gegenereerde leads op uw white paper één op één doorgezet
zonder dat daarbij gefilterd wordt op bijvoorbeeld functie, branche of bedrijfsgrootte. U ontvangt de
gegevens van alle downloaders en is voornamelijk bedoeld ter kennismaking met lead generation
campagnes. Het voordeel hiervan is dat u kunt zien hoe succesvol uw white paper is geweest en zelf
kunt bepalen welke profielen interessant zijn. Het nadeel is dat er ook profielen tussen kunnen zitten
die niet voor uw organisatie van belang zijn.
Lead Pakket
Large - 4 wk
Medium - 2 wk

Pageviews
640.000
305.000

Oplage
Nieuwsbrief
Tarief
22.000
93.000 €
6.995,00
22.000
93.000 €
3.995,00

Google Analytics 2013

Het exposure en Sales lead pakket bestaan uit de volgende media exposure:
 Advertentie in IT Knowledge Base nieuwsbrief
 Opname in white paper overzicht Computable & Tweakers nieuwsbrief
 Opname in white paper overzicht Computable Magazine
 Vermelding op Computable.nl
 Vermelding op Tweakers Pro
 Uitgelichte positie op IT Knowledge Base
De voordelen van IT Knowledge Base en Lead Generation zijn:
 Een gegarandeerd aantal leads voor uw investering
 Exclusieve Leads (deze worden niet doorverkocht aan derden)
 Een doelgroep die naar u komt en aangeeft benaderd te willen worden
 Mogelijkheid tot het bereiken van een gespecificeerde doelgroep door filter toepassingen
 Deskundig advies en begeleiding van onze accountmanager en campagne manager
 Overzichtelijke week rapportages die meteen opgevolgd kunnen worden
 Toegang tot uitgebreide zakelijke profielen van IT-Managers en –Professionals
 Hoge kwaliteit: o.a. standaard filter op 10 concurrenten en verwijderen studenten
Contact
Wilt u meer informatie over lead generation bij IT Knowledge Base? Neem dan contact met ons op.
T: 070 – 313 0070
E: salesit@marqit.nl

