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Dankjewel voor jouw interesse in onze digital marketing highlights. 

Wat kun je verwachten?  

Editie 16

Zo blijf jij eenvoudig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

op het gebied van data, search, social media, content en e-

commerce. 
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Highlights
ONTWIKKELINGEN IN DE SPOTLIGHTS

💡



Digitaal versnellen met 
Croonwolter&dros 

Croonwolter&dros behoort tot een van de grootste bedrijven van 

Nederland, gespecialiseerd in elektrotechniek, werktuigbouw, 

automatisering en informatisering. Om de concurrentie voor te 

blijven, werd het tijd om digitaal te versnellen. Lees de case om te 

zien hoe we dit samen hebben gedaan. 

Why we care: Kijkend naar de wereld om ons heen, is allang niet 

meer de vraag óf je moet digitaliseren, maar vooral hoe je 

digitalisering kunt versnellen. Alleen waar begin je met zo’n 

ingrijpende, maar belangrijke, ontwikkeling?  

De case van Croonwolter&dros laat duidelijk zien hoe zij dit traject 

succesvol hebben doorlopen binnen een periode van 2 jaar. Wat begon 

bij een SEO strategie, resulteerde in de uitwerking en executie van 

een volledig digital marketingplan. 

https://www.redkiwi.nl/cases/croonwolter-dros?utm_source=linkedin&utm_medium=highlights&utm_campaign=november
https://www.redkiwi.nl/cases/croonwolter-dros?utm_source=linkedin&utm_medium=highlights&utm_campaign=november


Je bent nu al te laat met een 
campagne rond de feestdagen 

In 2022 zullen consumenten hun inkopen voor de feestdagen 

niet meer rond belangrijke data in de maanden oktober en 

november plannen (denk aan Black Friday en Cyber Week). De 

reden hiervoor? De inflatie én voorraadtekorten uit het 

verleden, hebben voor bezorgdheid onder consumenten 

gezorgd. Men heeft spullen al liever in huis, dan wachten op 

een (mogelijke) aanbieding.  

Why we care: Campagne-matig denken behoort tot het 

verleden. De digitale wereld ontwikkelt zich continu, dus als 

organisatie moet je mee ontwikkelen. Dat always-on 

advertising een best practise is, wordt louter ondersteund door 

het onderzoek van Gartner. Lees het onderzoek hier. 

https://martech.org/marketers-need-to-be-always-on-for-holiday-shopping/


For Your Information
WEETJES EN ONTWIKKELINGEN

ℹ



Social Media Ontwikkelingen & 
Nieuws

• In de maand juli heeft sociale media platform BeReal 15% 

van de 13-24-jarigen in Nederland bereikt. Dat blijkt uit 

cijfers van GfK (artikel) 

• Twitter lanceert eerste fase van de live-uitrol van Tweet 

Editing (artikel) 

• LinkedIn heeft nieuwe Audience Insights uitgerold waarin je 

o.a. kunt zien in welke onderwerpen je advertising 

doelgroep geïnteresseerd is, voor welk bedrijf ze werken 

etc. (artikel) 

• Nieuwe data laten zien dat Reels veel meer bereik en Likes 

genereren op IG (artikel) 

• LinkedIn werkt aan een Native Post Scheduling-optie 

(artikel)

https://www.marketingfacts.nl/berichten/gebruik-social-app-bereal-stijgt-stevig-door-onder-jongeren/
https://www.socialmediatoday.com/news/Twitter-Launches-Tweet-Editing-Twitter-Blue/633198/
https://www.linkedin.com/pulse/introducing-linkedins-new-audience-insights-feature-aj-wilcox/
https://www.socialmediatoday.com/news/new-report-show-that-reels-are-generating-the-most-reach-on-instagram/630454/
https://www.socialmediatoday.com/news/linkedins-working-on-a-native-post-scheduling-option/630975/


E-commerce Ontwikkelingen & 
Nieuws

• Onderzoek van Gartner suggereert dat consumenten 

winkelen voor de feestdagen niet zullen beperken tot de 

feestdagen (artikel) 

• E-commerce merken gaven 60% meer uit aan TikTok-

advertenties in het tweede kwartaal (artikel en artikel) 

• Door de online-ervaring voor handicaps (WCAG) te 

optimaliseren, wordt deze voor alle klanten verbeterd. 43% 

van de mensen met een handicap stopte met een online 

aankoop vanwege toegankelijkheidsproblemen  (artikel) 

• Je hoeft niet langer in Google Merchant Center te zijn, 

websites die gestructureerde gegevens implementeren, 

zullen ook rich product ervaringen krijgen in Google (artikel)

https://martech.org/marketers-need-to-be-always-on-for-holiday-shopping/
https://searchengineland.com/ecommerce-brands-spent-60-more-on-tiktok-ads-in-q2-387876
https://www.emerce.nl/nieuws/webwinkels-ontdekken-tiktok-reclamevehikel
https://martech.org/optimizing-the-online-experience-for-disabilities-improves-it-for-all-customers/
https://searchengineland.com/google-expands-enhanced-product-experiences-to-more-e-commerce-sites-and-releases-new-search-console-reports-387888


Interessante links
EEN SELECTIE VAN ONZE FAVORIETE ARTIKELEN

🔗



Interessante artikelen

• Advertising - Een sterke start met adverteren op TikTok 

[stappenplan] 

• CMS - Magento 2: de 5 beste thema’s voor meer snelheid en 

conversie 

• Data - Zeker de helft van de marketingsector neemt komend jaar 

geen stappen om zich voor te bereiden op een marketingwereld 

zonder cookies 

• Search - Performance Max vs. Google Shopping: trend volgen of 

trouw blijven? 

• Strategie - Gartner voorspelt: 3 tech-trends waar je de komende 

jaren niet omheen kunt 

• Strategie - Gen Z (16-24-jarigen) is tweederde van mediatijd online 

• Strategie - Nieuwe wetgeving vanaf 2023: dit staat je te wachten 

met de DMA, DSA & DGA 

• Social media - 20 jaar LinkedIn: van cv-site naar netwerkplatform 

[infographic]

https://www.frankwatching.com/archive/2022/08/30/adverteren-op-tiktok-stappenplan/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/08/30/adverteren-op-tiktok-stappenplan/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/08/30/adverteren-op-tiktok-stappenplan/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/09/26/magento-2-themas/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/09/26/magento-2-themas/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/09/26/magento-2-themas/
https://ddma.nl/kennisbank/zeker-de-helft-van-de-marketingsector-neemt-komend-jaar-geen-stappen-om-zich-voor-te-bereiden-op-een-marketingwereld-zonder-cookies/
https://ddma.nl/kennisbank/zeker-de-helft-van-de-marketingsector-neemt-komend-jaar-geen-stappen-om-zich-voor-te-bereiden-op-een-marketingwereld-zonder-cookies/
https://ddma.nl/kennisbank/zeker-de-helft-van-de-marketingsector-neemt-komend-jaar-geen-stappen-om-zich-voor-te-bereiden-op-een-marketingwereld-zonder-cookies/
https://ddma.nl/kennisbank/zeker-de-helft-van-de-marketingsector-neemt-komend-jaar-geen-stappen-om-zich-voor-te-bereiden-op-een-marketingwereld-zonder-cookies/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/09/01/performance-max-standaard-shopping/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/09/01/performance-max-standaard-shopping/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/09/01/performance-max-standaard-shopping/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/09/26/tech-trends-hype-cycle/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/09/26/tech-trends-hype-cycle/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/09/26/tech-trends-hype-cycle/
https://www.marketingfacts.nl/berichten/gen-z-is-tweederde-van-mediatijd-online/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/09/29/wetgeving-dma-dsa-dga/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/09/29/wetgeving-dma-dsa-dga/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/09/29/wetgeving-dma-dsa-dga/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/09/24/online-cv-netwerk-linkedin-infographic/
https://www.frankwatching.com/archive/2022/09/24/online-cv-netwerk-linkedin-infographic/
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