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Arrow

Outreach voor het event Resultaat: 450 bezoekersDoel: event vullen met 200 man



Het doel van Arrow was om 200 

bezoekers te trekken. Door de strategie 

van Red Panda waren er uiteindelijk 450 

bezoekers. 

4. Resultaten
LinkedIn was de uitgelezen plek om de 

doelgroep te benaderen. De eventpage 

werd geoptimaliseerd om de conversie te 

verhogen. Daarnaast werden Facebook Ads 

voor een brede benadering toegevoegd.

3. Aanpak

De aanpak

We zijn gestart met een analyse van de 

doelgroep: waar bevindt deze zich online 

en hoe gaan we hen bereiken?

1. Analyse
Omdat het kort dag was en Red Panda 

kort van tevoren werd ingeroepen, kozen 

we voor een uitsluitend  online strategie 

zodat we snel te werk konden gaan. 

2. Strategiebepaling



Direct email
Arrow had uiteraard haar eigen contactenlijst al benaderd. 

Red Panda heeft nieuwe lijsten opgesteld en deze met een 

unieke proposal benaderd.

Nabellen
Onderdeel van de strategie was het nabellen van de 

aanmeldingen om ervoor te zorgen dat er een realistisch  

beeld was van de opkomt. En dat deze hoog was.

Conversie optimalisatie
Omdat de outreach campagne op social media een directe 

link naar de registratiepagina deelde, werd er extra 

aandacht besteedt aan de overtuigingskracht en conversie.

LinkedIn Automation
Er werden veel korte experimenten ingezet om te kijken 

welke scripts het beste werken. Uiteindelijk zagen we dat 

een uitnodiging met een directe link naar het event het 

beste werkte.

Bufferstrategie op social
Alle medewerkers van Arrow werden ingezet om dit event to 

the max te promoten. Door het klaarzetten van content en 

dit direct door een grote groep mensen te laten delen, 

krijgen posts een hoger bereik en autoriteit van LinkedIn.

De strategie

Facebook Ads
Om extra kracht bij te zetten en de doelgroep op 

verschillende channels te bereiken, werd Facebook 

Ads ook ingezet.



Het resultaat: 450 bezoekers

Het doel: 200 bezoekers

De resultaten



"Red Panda Works heeft ons geholpen met 
leadgeneratie voor ons event 'Cloud Connect 
2019'. Hun aanpak heeft ons 450 relevante 
bezoekers opgeleverd, ten opzichte van 150 
vorig jaar."
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