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Over ons



Over Redkiwi



Redkiwi



Onze winnende formule!



Waarom staan 
wij hier?



Onderzoek in Europa laat zien dat  
72% van de marketeers  

het toepassen van data als hét 
grootste struikelpunt ziet.

Bron: Brand Growth Onderzoek van DVJ Insight, 5e editie 



we hebben het altijd zo gedaan…

mijn gevoel zegt dat we nu…

het lijkt me niet meer dan logisch dat…

ik weet al wat de doelgroep wil…

ik denk dat…

Maar



Waarom is dit bij 
bijna iedere 
marketeer een 
struikelpunt?

 
Veranderingen in het  
Digital Marketing  
landschap
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Organisaties beschikken 
over steeds meer 
(marketing-) data

2



landschap

 
Organisaties beschikken 
over steeds meer 
(marketing-) data

2

 
Machine learning bij 
platformen
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Waarom is dit bij 
bijna iedere 
marketeer een 
struikelpunt?



Hoe zet je data om in relevante 
informatie voor onder andere 

advertising campagnes?

DE HAMVRAAG



Maar je bent niet 
zo maar ineens 
data-driven, toch?



De  Redkiwi 
manier

REPEAT

 
Plan

1
 
Implementatie

2
 
Optimalisatie

3



1 Plan
Customer journey mapping

Meetplan

Mediaplan

Content workshop



1 Plan Customer journey mapping

• Touchpoints 

• Doelen / behoeften 

• Pijnpunten 

• Kansen / verbeterpunten



1 Plan Meetplan

• Bedrijfsdoelstellingen 

• KPI’s 

• Doelgroepen / segmenten 

• Kanalen 

• Meetinstrumenten 

• Tools



1 Plan Mediaplan

• Audit  

• Content thema’s  

• Customer journey & Always-on 

• Kanalenstrategie 

• (Advertising) doelgroepen 

• Budget & verwachte resultaten



1 Plan Content workshop

• De nieuwste ontwikkelingen  

• Inspelen op de behoeften van de 
doelgroep 

• Type content per fase 

• Doelgroepen aanspreken op 
verschillende platformen 



1 Plan Customer journey mapping Meetplan Mediaplan

Zo maak je de invloed van 
je data-driven strategie 
concreet.



Leuk die plannen, 
maar hoe nu 
verder?



2 Implementatie

Data implementatie

Advertising setup



• Start met je KPI’s en doelgroepen meetbaar 

maken 

• Bouw aangepaste rapporten voor bredere 

inzichten 

• Werk je eigen UTM guide uit 

• Zet custom parameters in voor aangepaste 

dimensies en statistieken

2 Implementatie Data implementatie



• Start met een contentplanning om de campagne 

structuur te bepalen  

• Nieuwe advertising landingspagina’s 

• Custom parameters: events voor remarketing 

doelgroepen  

• Vergeet de campagne instellingen niet per platform

2 Implementatie Advertising setup



Zo maak je de invloed van 
je data-driven strategie 
waardevol.

2 Implementatie Data implementatie Advertising setup



3 Optimalisatie

Monitoring

Data-driven keuzes maken





Single brand 
experience



• Data sessies 

• Meetplan opgesteld 

• Datalayer aanpassingen 

• Google Tagmanager setup 

• Custom Google Analytics setup



*Dummy data



1.785 2.145 1.845 1.800 648 30,21% € 68.342,98

*Dummy data



1.490 38 78 € 40.194,96 € 515,32

*Dummy data



• Frequency monitoring 

• Meetpunten voor het monitoren 

• Hoe maak je data actionable?

Monitoring
1.490 38 78 € 40.194,96 € 515,32

*Dummy data



• Direct inspelen op seizoensgebonden termen  

• Welke diensten verder aanbieden? 

• Zoekwoorden laagste vs. Hoogste ROI  

• Top bestemmingsplaatsen voor remarketing 

• Samenwerking SEA en SEO opzoeken 

3 Optimalisatie Data-driven keuzes maken



Het dashboard voor HelloBUS ziet er gelikt uit 

en is wat mij betreft een voorbeeld voor andere 

bedrijven om data gedreven keuzes te maken

FINANCIEEL DIRECTEUR VAN HELLOBUS



3 Optimalisatie Monitoring Data-driven keuzes maken

Zo maak je de invloed van 
je data-driven strategie 
optimaal.
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It’s a wrap


