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1/ Tesla
Tesla is een Amerikaans bedrijf dat zich focust op
elektrische voertuigen en schone energie. Zo
verkopen ze elektrische auto's, zonnepanelen,
zonnedakpannen en meer. 

B2c



V
oorbeeld:

Tesla



V
oorbeeld:

Tesla

Attract 

Organisch
Sociale media (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube)

In de funnel komen bezoekers vooral naar de site via volgende kanalen:

Op sociale media zet Tesla vooral zijn producten in de kijker.



V
oorbeeld:

TeslaConvert
Op de website van Tesla draait alles rond een product aankopen. Ze maken
veel gebruik van harde conversies. Zo kan je direct een Tesla kopen via een
sales pagina. Bijhorende accessoires kopen kan ook via de accessoire shop.
Je komt vrijwel direct op deze verkooppagina's wanneer je de site bezoekt. 

Zachte conversies zijn eerder verstopt op de website. Zo moet je even zoeken
vooraleer je je kan inschrijven op de nieuwsbrief. Verder is het mogelijk om een
testrit aan te vragen en een officiële Tesla winkel te zoeken in jouw buurt.

https://www.tesla.com/nl_be/model3/design
https://shop.tesla.com/nl_be?tesref=true
https://www.tesla.com/nl_BE/drive


V
oorbeeld:

Tesla

Close
De close fase gebeurt op de webshop van Tesla zelf. 

In het algemeen heeft Tesla een goede doorstroom in zijn funnel. Ze konden
nog meer inzetten op zachte conversies, maar dit wordt gecompenseerd door
hun grote naamsbekendheid.



V
oorbeeld:

TeslaManage
Via Wappalyzer kan je o.a ontdekken welke technologieën jouw concurrent
vandaag de dag gebruikt. Tesla gebruikt de volgende tools:

https://www.wappalyzer.com/


2/ Nespresso
Nespresso verkoopt gemalen koffie in capsules dat
behoort tot een koffiezetsysteem ontwikkeld door
Nestlé. De merknaam is dan ook een samenvoeging
van Nestlé en espresso.

B2c



V
oorbeeld:

N
espresso



V
oorbeeld:

N
espresso

Attract 

Organisch
Sociale media (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube)
Facebook Ads
Google Ads

In de funnel komen bezoekers vooral naar de site via volgende kanalen:

Op sociale media post Nespresso berichten over nieuwe producten, acties, de
normen en waarden van Nespresso en sfeerfoto’s van mensen die het
product gebruiken. Ze monitoren ook klachten van klanten via hun sociale
media platformen. Op YouTube worden ook recepten gepost waar bezoekers
actief mee aan de slag kunnen. Via de Facebook Ads kom je rechtstreeks op
een verkoopspagina die relevant is voor de getoonde advertentie.



V
oorbeeld:

N
espresso

Convert (a)
Op de website van Nespresso zijn de CTA’s (Call To Actions) vooral harde
conversies. De website is vooral opgebouwd voor het aankopen van een
product. Nespresso focust zich niet op het verkrijgen van leads via zachte
conversies. Buiten de live chat functie is er geen andere manier om via zachte
conversies klanten te krijgen. 

Daarnaast vertrouwt Nespresso op het feit dat de waarde van hun product
gekend is. Sommige klanten willen eerst nog extra informatie ontvangen via
mail of op een andere laagdrempelige manier. Je zou kunnen zeggen dat de
drempel om direct over te gaan tot aankoop (harde conversie) hier te groot is.

Nespresso maakt wel gebruik van een leuk ambassador systeem waarbij de
klant kan uitgroeien tot een ware ambassadeur. Hoe meer een klant
consumeert, hoe meer deze klant exclusieve toegang krijgt tot bepaalde
kortingen en producten. Dit kan klanten stimuleren om meer te kopen.

https://www.nespresso.com/be/nl/benefits#!/free-delivery
https://www.nespresso.com/be/nl/benefits#!/free-delivery
https://www.nespresso.com/be/nl/benefits#!/free-delivery


V
oorbeeld:

N
espresso

Convert (b)
Bovendien organiseert Nespresso ook koffie masterclasses waarbij klanten
een echte koffiekenner kunnen worden. 

Dit zorgt voor een professioneel imago en dat klanten rechtstreeks in contact
komen met nieuwe producten. Op die manier is de drempel om over te gaan
naar aankoop nog lager. 

Nespresso biedt ook een app aan waar klanten makkelijk producten kunnen
bestellen en hun koffiezetapparaat kunnen verbinden met hun smartphone. 

https://www.nespresso.com/be/nl/benefits#!/coffee-masterclasses
https://www.nespresso.com/be/nl/benefits#!/coffee-masterclasses


V
oorbeeld:

N
espresso

Close
De close fase gebeurt direct op de site. Bezoekers plaatsen producten in hun
winkelmandje en rekenen af op hetzelfde platform. Bezoekers die rechtstreeks
bellen voor informatie kunnen ook zo overgaan tot aankoop. Een consument
die in de fysieke winkel langskomt kan ook overgaan tot aankoop.



Manage
Via Wappalyzer kan je o.a ontdekken welke technologieën jouw concurrent
vandaag de dag gebruikt. Nespresso gebruikt de volgende tools:

V
oorbeeld:

N
espresso

https://www.wappalyzer.com/


3/ Treatwell
Treatwell is een online boekingsplatform voor haar-
en schoonheidsverzorgingen. Je kan er salons vinden
in jouw buurt, makkelijk een afspraak boeken en
talrijke reviews lezen.

B2c



V
oorbeeld:

Treatw
ell



V
oorbeeld:

Treatw
ell

Attract 

Organisch
Sociale media (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest)

In de funnel komen bezoekers vooral naar de site via volgende kanalen:

Op sociale media is Treatwell België niet zo actief. Ze hebben een Pinterest
account waar momenteel één post opstaat. De andere kanalen worden ook
niet regelmatig geüpdatet met nieuwe social media posts. Als ze berichten
posten spelen ze in op nieuwe trends in de beauty wereld en zetten ze hun
diensten in de kijker. Ook eventuele acties zetten ze via sociale media extra in
de verf.



V
oorbeeld:

Treatw
ell

Convert (a)
Bezoekers kunnen makkelijk een kapper of schoonheidssalon vinden via hun
zoekfunctie. Treatwell laat direct een kort overzicht van het salon zien en
enkele reviews. Zo krijgt de bezoeker direct een goed beeld over het salon. 

Daarnaast kunnen bezoekers via de behandelingsgids extra informatie
bekomen over de verschillende behandelingen en testen welke behandeling
voor hen de beste oplossing is. Door deze meerwaarde is een bezoeker al
meer geneigd om verder te gaan tot het boeken van een afspraak. 

Via hun blog posten ze updates over de nieuwste looks en behandelingen die
op deze moment in zijn. Hier kan je direct doorklikken om een afspraak te
boeken voor die bepaalde look of behandeling.

https://www.treatwell.be/salons/behandeling-type-nagels/aanbod-type-lokaal/in-be/
https://www.treatwell.be/treatment-guide/


V
oorbeeld:

Treatw
ell

Convert (b)
Deze content leidt allemaal tot het boeken van een afspraak (harde
conversie).

Verder biedt Treatwell enkele zachte conversies aan zoals een app waar
klanten makkelijk een afspraak kunnen boeken of een huidige afspraak
kunnen verzetten. Bovendien kunnen bezoekers die willen bijblijven met de
nieuwste updates zich inschrijven voor de nieuwsbrief. 

Treatwell biedt ook een giftcard aan zodat bezoekers een behandeling
kunnen cadeau doen.

https://www.treatwell.be/inspiration/showcasing-the-app-ss19/


V
oorbeeld:

Treatw
ell

Close
De close fase gebeurt in de fysieke winkel nadat een bezoeker een afspraak
heeft gemaakt. Bezoekers die een giftcard kopen, gaan wel op de website over
tot de close fase. 

Anderzijds is er de nieuwsbrief die op langere termijn mensen ook tot
conversie kan aanzetten. Door mensen opnieuw en opnieuw te triggeren met
jouw merk en interessante content, blijf je top of mind en kan dit tot een
aankoop leiden.



Manage
Via Wappalyzer kan je o.a ontdekken welke technologieën jouw concurrent
vandaag de dag gebruikt. Treatwell gebruikt de volgende tools:

V
oorbeeld:

Treatw
ell

https://www.wappalyzer.com/


4/ Mealhero
Mealhero is een Gentse food start-up die een slimme
stomer aanbiedt met aan huis geleverde
diepgevroren ingrediënten. Hoe werkt het? Iedere
maand betaal je €5 voor het huren van jouw stomer.
Vervolgens kan je via hun app maaltijdboxen
bestellen en kiezen wanneer deze worden geleverd. 

B2c



V
oorbeeld:

M
ealhero



Attract 

Organisch
Sociale media (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube)
Facebook Ads
Instagram Ads
Google Ads

In de funnel komen bezoekers vooral naar de site via volgende kanalen:

Op sociale media zet Mealhero hun recepten en maaltijdboxen in de kijker. Op
YouTube plaatsen ze instructiefilmpjes en review vlogs van tevreden klanten.
Op die manier bouwen ze vertrouwen op bij nieuwe bezoekers. Zo zien ze o.a
hoe het product er in het echt uit ziet en hoe een andere consument het
ervaart. Via de Instagram en Facebook Ads kom je op een pagina met extra
informatie over Mealhero of direct op de aankooppagina.

V
oorbeeld:

M
ealhero



Convert 
De hele site is opgebouwd rond de verkooppagina. Zo leiden alle webpagina's
uiteindelijk naar diezelfde verkooppagina. Dit zorgt ervoor dat er weinig
variatie is in de CTA’s (Call To Actions) van Mealhero. Ze maken alleen gebruik
van harde conversies. Dit kan ervoor zorgen dat de drempel naar een
aankoop te hoog is. Een mix van zachte en harde conversies kan beter zijn.

De review pagina zorgt wel voor een gevoel van vertrouwen en stimuleert
bezoekers tot een aankoop. Verder biedt Mealhero een kortingscode van €30
aan voor de drie eerste foodboxen of kan men een gratis proefbox bestellen.
Op die manier kunnen klanten die nog twijfelen al eens proeven van het
Mealhero product en is de drempel om het volgende product te kopen
alweer lager.

V
oorbeeld:

M
ealhero

https://www.mealhero.me/reviews/
https://www.mealhero.me/reviews/
https://start.mealhero.me/?code=SWEETHOME3X30#/tabs/1-plan/plan


Close
De close fase gebeurt direct op de site. Bezoekers kiezen een type
abonnementsformule en rekenen af op hetzelfde platform.

V
oorbeeld:

M
ealhero



Manage
Via Wappalyzer kan je o.a ontdekken welke technologieën jouw concurrent
vandaag de dag gebruikt. Mealhero gebruikt de volgende tools:

V
oorbeeld:

M
ealhero

https://www.wappalyzer.com/


5/ Senseo
Philips en Douwe Egberts ontwikkelden samen
Senseo. Namelijk koffiezetapparaten met bijhorende
koffiepads.

B2c



V
oorbeeld:

Senseo



V
oorbeeld:

Senseo
Attract 

Organisch
Sociale media (Facebook, Instagram, YouTube)
Facebook Ads
Instagram Ads

In de funnel komen bezoekers vooral naar de site via volgende kanalen:

Op sociale media post Senseo winacties en zetten ze hun producten in de
kijker. Via de Facebook Ad komt men op een landingspagina over
duurzaamheid. Hier wordt het imago van Senseo benadrukt, maar wordt er
verder niet doorverwezen naar een andere pagina op de website.



V
oorbeeld:

Senseo
Convert
Senseo heeft geen specifieke digitale strategie, waardoor hun digitale funnel
ook niet op punt staat. De site zelf biedt voornamelijk informatie over het merk
en de producten. De koffiemachines kunnen bijvoorbeeld ook niet online
gekocht worden via senseo.be.

Koffiepads daarentegen zijn wel via de website te verkrijgen. Weliswaar door
te klikken op een link die verwijst naar een webshop van een retailer. Ook hier
zien we weer een voorbeeld waarin men zich enkel focust op verkopen via
retailers en men dit luik zelf niet in handen neemt. 

Verder kan men zich wel inschrijven op de nieuwsbrief (zachte conversie) om
mee te blijven met de nieuwste updates en aanbiedingen. 

https://www.senseo.be/koffie/originals-varianten/


V
oorbeeld:

Senseo

Close
De close fase gebeurt in de webshop of fysieke winkel van een partner.



Manage
Via Wappalyzer kan je o.a ontdekken welke technologieën jouw concurrent
vandaag de dag gebruikt. Senseo gebruikt de volgende tools:

V
oorbeeld:

Senseo

https://www.wappalyzer.com/


6/ Quick
Quick is een Belgische keten van fastfoodrestaurants.
Deze is voornamelijk populair in België, Luxemburg en
Frankrijk. Het restaurant verkoopt frieten, hamburgers
en meer. 

B2c



V
oorbeeld:

Q
uick



V
oorbeeld:

Q
uick

Attract 

Organisch
Sociale media (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube)
Facebook Ads
Google Ads

In de funnel komen bezoekers vooral naar de site via volgende kanalen:

Quick is online sterk aanwezig en heeft verschillende social media kanalen. 
Via hun social media delen ze updates, acties en linken ze af en toe naar de
algemene website. Ook zet Quick in op Google Ads en hebben ze Facebook
Ads lopen. De Facebook Ads zetten ze vooral in om bepaalde acties te
promoten.



V
oorbeeld:

Q
uickConvert 

Er zijn weinig CTA’s (Call To Actions) op de site aanwezig. Bij het deeltje
‘Producten’ kan je bekijken welke producten Quick aanbiedt, maar er is geen 
CTA die je aanspoort om deze te bestellen. 

Quick zou hier bijvoorbeeld een CTA kunnen toevoegen naar een online
bestel- en bezorgplatform zoals Take Away, Uber Eats of Deliveroo. 

De website is grotendeels informatief.



V
oorbeeld:

Q
uickClose

Als bezoeker bezoek je deze site vooral om informatie rond producten of het
aanbod te verzamelen. Er is hier geen close fase tussen de fastfoodketen en
de bezoeker via de website. 

Als een bezoeker bijvoorbeeld een kinderfeestje wil organiseren moet deze zelf
bellen naar een zelf gekozen Quick restaurant om een datum te prikken en
verdere afspraken te maken.



Manage
Via Wappalyzer kan je o.a ontdekken welke technologieën jouw concurrent
vandaag de dag gebruikt. Quick gebruikt de volgende tools:

V
oorbeeld:

Q
uick

https://www.wappalyzer.com/


7/ RPO
RPO is een specialist in kleine en grote ICT
uitdagingen. Het bedrijf levert ICT oplossingen in
begrijpelijke taal; van de software om de
commerciële en financiële bedrijfsprocessen te
automatiseren, naar een moderne
kantoorautomatisering. 

B2b



V
oorbeeld:

RPO



V
oorbeeld:

RPO
Attract 

Organisch
Sociale media (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)

In de funnel komen bezoekers vooral naar de site via volgende kanalen:

RPO heeft verschillende social media kanalen. Ze zijn hier wekelijks tot
maandelijks op actief. Ze promoten hier voornamelijk BTS (Behind The Scenes)
content, producten, diensten en projecten.



V
oorbeeld:

RPO

Convert
Op de website zijn verschillende CTA’s (Call To Actions) terug te vinden. Er zijn
harde conversies met een focus op contactopname en enkele zachte
conversies zoals het downloaden van een whitepaper (te vinden op dezelfde
webpagina’s). Via de zachte conversies winnen ze al wat vertrouwen en
stimuleren ze mensen tot aankoop. 



V
oorbeeld:

RPO

Close
De close fase gebeurt via mail of telefoon. Zo vult een bezoeker via mail een
formulier in met zijn of haar contactgegevens waarna er contact opgenomen
wordt door RPO, hopend op een verkoop. Ook via telefoon ontstaat er
persoonlijk contact en kan er worden overgegaan tot een verkoop.



Manage
Via Wappalyzer kan je o.a ontdekken welke technologieën jouw concurrent
vandaag de dag gebruikt. RPO gebruikt de volgende tools:

V
oorbeeld:

RPO

https://www.wappalyzer.com/


8/ Wim Verhuur
Wim Verhuur verhuurt machines voor de bouw-, tuin- en
industriesector. Denk aan hoogtewerkers en grondzetmachines,
maar ook industriële stofzuigers enzoverder. 

B2b



V
oorbeeld:

W
im

V
erhuur



V
oorbeeld:

W
im

V
erhuur

Attract 

Organisch
Sociale media (Facebook, Instagram, LinkedIn)

In de funnel komen bezoekers vooral naar de site via volgende kanalen:

Op hun sociale media kanalen hebben ze honderd tot duizend volgers.
Bovendien zijn ze hierop dagelijks tot wekelijks actief. Ze communiceren
hier voornamelijk over producten, BTS (Behind The Scenes) content,
vacatures en ze spelen in op feestdagen door hierover content te delen.



V
oorbeeld:

W
im

V
erhuur

Convert 
Net zoals de meeste concurrenten heeft ook Wim Verhuur voornamelijk
harde conversies met een focus op contactopname. Via de
productpagina’s kan je een formulier invullen om een offerte of meer
informatie aan te vragen. Er zijn ook CTA’s (Call To Actions) aanwezig
waarmee je een brochure of catalogus (zachte conversie) kan
downloaden.



V
oorbeeld:

W
im

V
erhuur

Close
De close fase gebeurt via persoonlijk contact. Een geïnteresseerde
bezoeker neemt contact op met Wim Verhuur, waarna Wim Verhuur
contact opneemt met deze persoon in de hoop op verkoop.



Manage
Via Wappalyzer kan je o.a ontdekken welke technologieën jouw concurrent
vandaag de dag gebruikt. Wim Verhuur gebruikt de volgende tools:

V
oorbeeld:

W
im

V
erhuur

https://www.wappalyzer.com/


9/ Athennian
Athennian is een cloud-gebasseerde software voor het
beheer van juridische documenten en bedrijfsarchieven. 

B2b



V
oorbeeld:

A
thennian



V
oorbeeld:

A
thennian

Attract 

Organisch
Sociale media (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)
LinkedIn Ads

In de funnel komen bezoekers vooral naar de site via volgende kanalen:

Op sociale media post Athennian updates over bedrijfsactiviteiten, podcasts
en nieuwe werknemers. Verder zet Athennian zijn producten in de kijker en
geven ze via Instagram een kijkje achter de schermen. Op Facebook
daarentegen zijn ze momenteel niet zo actief. 



V
oorbeeld:

A
thennian

Convert 
De funnel van Athennian is over het algemeen zeer beperkt. Opnieuw leiden
bijna alle CTA’s (Call To Actions) naar een pagina waar men een demo kan
boeken. De doorstroom naar die pagina is wel goed. Nadat een bezoeker
meer informatie over een product heeft gelezen, kan hij direct doorklikken om
een demo te boeken. Zo zijn er ook CTA’s naar de demopagina verwerkt in de
blogposts van Athennian. 

Verder maakt Athennian wel gebruik van een laagdrempelige pop-up die
verschijnt wanneer een bezoeker op de website komt. De bezoeker moet zijn
e-mailadres achterlaten en krijgt dan een uitgebreid document met
informatie over de producten van Athennian (zachte conversie). Hierdoor
krijgt het bedrijf ook via deze laagdrempelige weg contactgegevens van
potentiële klanten binnen. Vervolgens kan een bezoeker hulp krijgen via een
chatbot en bieden ze een app aan die klanten helpt bij het coderen van
bepaalde zaken.



V
oorbeeld:

A
thennian

Close
De close fase gebeurt via een (online) afspraak, nadat een demo is gepland. 

In het algemeen heeft Athennian een vrij beperkte funnel, maar maakt af en
toe toch gebruik van laagdrempelige conversie technieken. Wanneer ze deze
nog wat verder uitbreiden, zal hun funnel op punt staan. Voorlopig spreken ze
niet alle mogelijke potentiële klanten aan.



Manage
Via Wappalyzer kan je o.a ontdekken welke technologieën jouw concurrent
vandaag de dag gebruikt. Athennian gebruikt de volgende tools:

V
oorbeeld:

A
thennian

https://www.wappalyzer.com/


10/ Webhero
Webhero is de digitale held van zelfstandigen en KMO's. Als
webbureau zijn ze gespecialiseerd in betaalbare websites en
webshops, maar ook hoger scoren in Google en e-mail
marketing. Daarnaast heeft Webhero een eigen Webhero
Academy waarin ze digitale marketing opleidingen aanbieden.

B2b



V
oorbeeld:

W
ebhero



V
oorbeeld:

W
ebhero

Attract (a)

Organisch
Sociale media (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube, Spotify)
Facebook Ads
Google Ads

In de funnel komen bezoekers vooral naar de site via volgende kanalen:

Maandelijks wordt er in België zo'n 1.000 keer gezocht naar de merknaam
‘Webhero’. Op sociale media posten ze voornamelijk beelden, teamfoto's,
referenties en nieuwe blogs, webinars en podcasts. Ze verwijzen vaak door
naar de website en proberen op die manier extra verkeer naar de site te
stimuleren. 



V
oorbeeld:

W
ebhero

Attract (b)
Op het persoonlijke profiel van Jo Deferm (co-founder Webhero) wordt er ook
wekelijks een thema besproken rond digitale marketing. Op die manier
trekken ze de juiste profielen aan en geeft Webhero meerwaarde mee. Op
Spotify hebben ze samen met digital agency Jayjays een podcast genaamd
"De Marketing Kubus". Verder delen ze op YouTube video's over digitale
marketing en instructiefilmpjes voor Webhero klanten.

Daarnaast speelt Webhero ook in op organisch zoekverkeer via Google. Zo
optimaliseren ze hun pagina's om hoog te scoren in Google. Bovendien maken
ze gebruik van Facebook Ads om extra inschrijvingen te krijgen voor hun
webinars. Webhero zet ook in op Google Ads waarbij ze inspelen op de
zoekintentie van de consument.

https://www.jayjays.be/
https://www.instagram.com/demarketingkubus/?hl=en


V
oorbeeld:

W
ebhero

Convert (a)
De website bevat zowel harde als zachte conversies. Aangezien Webhero met
een gratis testperiode van 30 dagen werkt, worden prospects voornamelijk in
die richting gestuurd. Ze kunnen op elke productpagina (website, webshop,
SEO-tool, Mail-tool) een gratis demo aanvragen. 

Via de Tarieven-pagina kunnen website bezoekers op drie verschillende
manieren een prijsofferte aanvragen. Ze kunnen een offerteaanvraag doen, 
ze kunnen de calculator invullen en meteen de prijs van hun project te weten
komen of ze kunnen een Calendly meeting plannen met één van de Web
Advisors. 



V
oorbeeld:

W
ebhero

Convert (b)
Op de website van Webhero vinden we ook enkele zachte conversies.
Prospects kunnen zich namelijk gratis aanmelden voor een webinar of een
ruime selectie aan e-books downloaden.

Wie zich inschrijft voor een webinar of wie een e-book download, moet
zijn/haar contactgegevens achterlaten. Op die manier verzamelt Webhero tal
van e-mailadressen die ze kunnen gebruiken voor marketing automation. 
Bovendien kunnen website bezoekers zich ook inschrijven op de nieuwsbrief,
waarbij ze tips en tricks ontvangen voor start-ups en KMO’s. Door periodiek
meerwaarde te bieden aan de inschrijvers op de nieuwsbrief blijft Webhero
top of mind. 



V
oorbeeld:

W
ebheroClose

De close fase gebeurt na persoonlijk contact met het Webhero team of in de
webshop van de Webhero Academy.



Manage
Via Wappalyzer kan je o.a ontdekken welke technologieën jouw concurrent
vandaag de dag gebruikt. Webhero gebruikt de volgende tools:

V
oorbeeld:

W
ebhero

https://www.wappalyzer.com/

