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Awareness genereren Doelgroep laten converterenRedesign website



Via automation werd het netwerk sterk 

uitgebreid en via een LinkedIn onderzoek 

werden er goede leads gegenereerd 

waarvan 25% converteerde naar een 

vervolgstap.

4. Resultaten
We startten met de website 

optimaliseren voor einde funnel 

bezoekers gevolgd door outreach lead 

generatie via LinkedIn Automation.

3. Aanpak

De aanpak

We beginnen altijd met een analyse van 

de website. Hoe is deze ingericht en 

waar liggen kansen voor optimalisatie?

1. Analyse
Omdat het product erg niche is en er 

weinig zoekopdrachten zijn, besloten we 

voor een outbound strategie te gaan.

2. Strategiebepaling



Contentstrategie
Omdat de website de grootste rol speelde in mid- en einde 

funnel, werd er sterk ingezet op autoriteitsuitstraling door 

middel van cases en blogs.

Acquisitie
Om The Share Council extra te ondersteunen, hebben we in 

dit geval de klant geholpen met het doen van telefonische 

acquisitie en het opvolgen van leads.

Website redesign
Er werd een total redesign gedaan van de website waardoor 

deze betere content aanbood voor de bezoekers in de 

overtuigingsfase.

LinkedIn Automation
Om het netwerk uit te breiden, werd er een automation 

ingesteld. Op die manier werd er awareness onder de 

doelgroep versterkt.

LinkedIn Survey
Vervolgens werd het opgebouwde netwerk via LinkedIn 

benaderd en gevraagd om mee te doen aan een onderzoek 

naar de pijnpunten onder de doelgroep. Deze werden later 

opgevolgd en het rapport werd met hen gedeeld.

De strategie



Website conversie
Van alle websitebezoekers, vult 
26% het contactformulier in

LinkedIn Automation
25% conversie naar vervolgstap

De resultaten



De meeste bureaus bekijken een probleemstelling 
vanuit één expertise en bewegen langzaam steeds 
verder van de initiële opdracht weg. Red Panda  
Works houdt het doel altijd scherp. Vaak ook 
scherper dan wij. Betrokken, resultaatgericht en 
plezierig om mee te werken.
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