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Even voorstellen
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Neuro onderzoek postionering
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Banken aanvallen scoorde als laagste!
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Rondje fietsen
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Knab had moeizaamKnab had moeizaam
begin…
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In drie fasen is sinds december 2013 met Fact Based Marketing 

gestart

Dec 2013- febr 2014

Fase 1: Basis op orde

• Marktonderzoek naar grootte 

van de markt, entree-propositie, 

prijs, endorsement, 

overstapservice, promotie-offer

• Targets 2014

• Inzichten klantstromen o.b.v. 

wekelijkse rapportage

• Inventarisatie online data
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Van alleen visie naar sales gerichte klantpropositie met 

entree-propositie en promotieoffer

1

Bedrijfspositionering Klantpropositie
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In drie fasen zijn sinds december 2013 verschillende analytische 

thema’s opgepakt binnen Knab

mei – november 2014Dec 2013- febr 2014

Fase 1: Basis op orde

• Marktonderzoek naar grootte 

van de markt, entree-propositie, 

prijs, endorsement, 

overstapservice, promotie-offer

• Targets 2014

• Inzichten klantstromen o.b.v. 

wekelijkse rapportage

• Inventarisatie online data

Fase 2: Verdieping

• Campagne-evaluatie nieuwe 

propositie

• Introductie wekelijkse Knab 

scoreboard

• Verhogen van upsell o.b.v. sales 

rapportage en testen

• Vormgeven klantactivatie 

programma

• Scenario’s en targets 2015
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In drie fasen zijn sinds december 2013 verschillende analytische 

thema’s opgepakt binnen Knab

mei – november 2014 Januari – juli 2015Dec 2013- febr 2014

Fase 1: Basis op orde

• Marktonderzoek naar grootte 

van de markt, entree-propositie, 

prijs, endorsement, 

overstapservice, promotie-offer

• Targets 2014

• Inzichten klantstromen o.b.v. 

wekelijkse rapportage

• Inventarisatie online data

Fase 2: Verdieping

• Campagne-evaluatie nieuwe 

propositie

• Introductie wekelijkse Knab 

scoreboard

• Verhogen van upsell o.b.v. sales 

rapportage en testen

• Vormgeven klantactivatie 

programma

• Scenario’s en targets 2015

Fase 3: Verbreding

• CLV methodiek en analyses

• Aanscherpingen verdienmodel

• Verhogen service performance 

o.b.v. service rapportage

• Vormgeven standaard Knab fact

based marketing aanpak

• Analyses rondom 

beleggingsklanten en -

campagnes
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Inzicht is belangrijk, maar
de mensen moeten het de mensen moeten het 

doen!
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Resultaten 2014
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Resultaten 2014
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Resultaten 2014
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Resultaten 2014
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Resultaten 2014
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Resultaten 2014

18



Resultaten 2014
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Wat hebben wij geleerd?

• Stel vooraf heldere doelen

• Begin met de beschikbare data

• Het gaat niet om zoveel mogelijk data, maar om relevantie

• Maak het een integraal onderdeel van de organisatie

• Zorg voor voldoende analyse capaciteit

• Alle marketeers moeten fact based werken
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• Alle marketeers moeten fact based werken

• Deel resultaten, ook als iets niet blijkt te werken



Dank voor uw aandacht
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