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Starten met 
met Contentmarketing 
in Business-to-Business

Tips & Trucs voor een succesvolle contentstrategie 

Seth Godin: “Content Marketing 
is the Only Marketing Left”

Content steeds belangrijker in  
B2B Marketing
In business-to-business marketing kun je niet meer zonder 

goede content. Klanten zoeken zelf online naar relevante in-

formatie en jij wilt dus opvallen, gevonden en gezien worden 

tussen al je concurrenten. Met de komst van social media, 

online netwerken, blogs, etc. is er nu een totaal nieuwe  

dimensie aan het marketingvak en je kunt er niet omheen.

Herziene editie 
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Contentmarketing is een marketingaanpak die het 

creëren of publiceren van content omvat, met als 

doel een relatie te onderhouden of aan te gaan met 

bestaande en/of potentiële klanten. Het delen van 

relevante en waardevolle content zal er aan bij-

dragen dat prospects en klanten tot – uiteindelijk 

winstgevende – actie overgaan. Contentmarketing 

kan helpen om de aandacht van de doelgroep vast te 

houden, de merkentrouw te vergroten en de naam 

als opinieleider te verstevigen.

Sinds 2009 is contentmarketing sterk in opkomst door-

dat informatie zo gemakkelijk online te vinden is en 

om producten zo gemakkelijk te vergelijken. Hierdoor 

worden marketeers gedwongen op een andere manier 

marketing te bedrijven. 

Middelen die worden ingezet bij contentmarketing 

zijn onder meer whitepapers, artikelen, videoclips, 

webinars, seminars, gedrukte of e-mail nieuwsbrie-

ven, podcasts, microwebsites, evenementen en apps. 

Binnen deze communicatiemiddelen staat niet het 

product van de afzender centraal, maar de interesses 

van de doelgroep, zoals industrietrends, veel gestelde 

vragen en alles wat waarde toevoegt aan de beleving 

van de ontvanger.

Wat vind je in dit eBook?

1. Basisprincipes van contentmarketing

2. Starten met contentmarketing in B2B

3. De Content Marketing Cycle (6 fases)

4. Succesverhaal Cardif Verzekeringen

5.  Checklist:12 Things to Do After You’ve  

Written a New Blog Post 

6. Tot slot

7. Over de auteur

Over definities gesproken: 
Contentmarketing in 
een notendop

Dit eBook is er voor iedereen die aan de slag  

wil met contentmarketing. Stuur het gerust  

door naar je collega of plaats het op je blog.  

We hopen dat het je op weg helpt!

Basisprincipes van 
contentmarketing

□   Het gaat niet om jou  

(zet jezelf even aan de kant)

□   Kies een hot topic en blijf 

daarbij

□   Zoek iets wat anderen nog  

niet doen

□   Wees onafhankelijk

□   Wees geloofwaardig, zorg  

voor ondersteunende data

□   Zet eventueel ook klanten  

of anderen in

□   Denk goed na over de titel van 

een stuk of een campagne

□   Laat zien dat je weet waar  

je over praat

□   Bied content waar jouw  

doelgroep iets aan heeft 

□   Recycle je content
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Bij ‘contentmarketing’, het delen van informatie  

en kennis als onderdeel van je marketingstrategie,   

denken veel mensen aan een blog. Veel bedrijven  

zijn ooit fanatiek gestart met een blog, waarbij de  

corporate communicatieafdeling afgepaste posts 

schreef namens de directeur of waar de directeur zelf 

begon te schrijven en al gauw doorschoot in net iets 

teveel schrijven over zijn kleinkinderen en vakanties 

of juist steeds minder vaak de tijd nam om te schrij-

ven. Die company blogs van het eerste uur zijn het 

vaak niet geworden. Er werd teveel vanuit het  

bedrijf gedacht en niet vanuit wat de lezer of doel-

groep wil horen. 

De macht ligt steeds meer bij jouw doelgroep, zij 

bepalen wat ze wel of niet lezen. De oude vorm van 

marketing, Advertising, heeft al bijna helemaal geen 

zin meer. Zo is onderzocht dat hoe hoger opgeleid de 

online lezer, des te minder deze geneigd is op bijvoor-

beeld Google-ads te klikken. Vooral in business-to-

business is dit aan de orde van de dag: “The smarter 

you are, the less you click.” 

En zo komen we op ‘contentmarketing’. Eigenlijk wordt 

‘content’ al jaren ingezet, vooral in de vorm van 

whitepapers, met name in de IT- of technologiesector. 

En nu, met de komst van social media, krijgt content-

marketing ineens een nieuw karakter. Het wordt een 

manier om aan de ene kant brand awareness op te 

bouwen en aan de andere kant leads te genereren. 

Cruciaal in je verkoopproces!

Starten met 
contentmarketing in B2B

Content: 
mogelijke verpakkingen
□  Whitepaper

□  eBook

□  Case study

□  Video

□  Multimedia

□  Artikel

□  Blog post

□  Nieuwsbrief

□ Survey

□ Zelfscan

□ Webinar
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DE HELFT VAN DE BEDRIJVEN GEBRUIKT 
CONTENTMARKETING ALS ONDERDEEL 
VAN HUN MARKETINGMIX

 □  Brand awareneness

 □  Thoughtleadership

 □  Lead generatie

 □  Lange termijn effect

 □  Duurzaam

In een onderzoek dat wij in Nederland in samenwerking met  

TNS NIPO uitvoerden, (de spotONvision - TNS NIPO B2B Marketing 

Barometer 2012*) stelden wij het onderwerp content aan de orde. 

Contentmarketing, zo blijkt, staat in Nederland nog in de  

kinderschoenen. De helft van de B2B marketeers gebruikt  

content marketing als onderdeel van hun marketingmix.  

Maar men grijpt vooral naar de traditionele middelen zoals  

nieuwsbrieven en websites. Werk aan de winkel, want content-

creatie is niet heel eenvoudig. 

Waarom 
content? 

* B2B Marketing Barometer 2012 (www.spotonvision.com)

spotONvision-TNS NIPO B2B Marketing Barometer 2012 

www.spotonvision.com
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Luisteren naar je doelgroep: Bepaal je doelgroep, maak een be-

schrijvend profiel van je koper, een buyer persona, zodat je weet 

waar je doelgroep zicht bevindt en wat voor informatie men zoekt.

Behoefte-check - bepaal je thema’s: Denk verder na over wat 

jouw doelgroep interessant vindt, aan wat voor informatie jouw 

doelgroep behoefte heeft.  Gebruik dit als handvat bij het maken 

van de juiste inhoud.

Scan de mogelijkheden: Je kunt informatie op allerlei manieren 

verpakken. Uitgangspunt is uiteraard dat de inhoud niet alleen 

gaat over jouw product of dienst. 

Verspreid je boodschap: Ook je doelgroep heeft voorkeuren over 

hoe men info wil ontvangen. Zorg ervoor dat je informatie op  

de gewenste manier bij je doelgroep terecht komt. 

Blijf volgen, meten en luisteren: Het krachtige van het online 

delen van informatie en meedoen in de discussie, is het kunnen 

meten en evalueren. 

Recycle: Heb je al eens gekeken naar de bestaande materialen 

binnen je bedrijf. Vaak kun je moeiteloos een bestaand rapport 

nog eens hergebruiken, opknippen in vier stukken. Of van een 

video-interview een artikel maken of vice versa. 

Contentmarketing: 
waar te beginnen

□   Meer dan 90% van de B2B kopers starten 

het koopproces online (Forrester Research)

□   Meer dan 93% van de B2B kopers beginnen 

hun koopproces online met een zoekwoord 

(Marketo)

□   Meer dan 80% van de B2B kopers zelf de 

eerste stap namen richting een aanbieder  

(Marketingsherpa)

□   Iedere 3,5 seconde een nieuw product 

wordt geïntroduceerd (SAP)

Wist je dat
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Als je wilt starten met contentmarketing biedt een duidelijk  

proces je houvast. Als je dit proces eenmaal in de vingers hebt 

en je kunt het tot onderdeel maken van de lopende en dagelijkse  

marketingactiviteiten, wordt het ineens heel eenvoudig.  

Wij onderscheiden een proces met 6 fases: 

1. Luisteren | Buyer Persona creatie

2. Thema’s bepalen

3. Contentcreatie

4. Promotie

5. Meten en evalueren

6. Recyclen

De Content 
Marketing Cycle

copyright® spotONvision
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We beginnen met luisteren, een van de belangrijkste fases in content- 

marketing. Je wilt namelijk begrijpen waar jouw doelgroep behoefte  

aan heeft.

Niet iedereen is bekend met ‘buyer persona’s’. Wat je doet, lijkt op wat je 

doet bij de start van een marketingcampagne: je verdiepen in wie je doel-

groep nu echt is. Een buyer persona gaat net een stap verder en helpt je nog 

beter te begrijpen hoe jouw koper zoekt, wat hem of haar raakt en waar hij 

of zij ’s nachts wakker van ligt.

Meer dan een profiel

Een buyer persona is een beschrijvend profiel van je koper, je klant. Het  

creëren van zo’n buyer persona is hele goede manier om de focus van  

sales en marketing te krijgen op de taal van de ontvanger, de klant. Een 

buyer persona geeft inzicht in prioriteiten, uitdagingen en de houding van  

je doelgroep. Kortom een buyer persona geeft je als B2B marketeer de 

mogelijkheid om effectievere marketing tools te ontwikkelen en een betere 

aansluiting bij je doelgroep te vinden. 

      Luisteren  
Buyer Persona creatie

Content 
Marketing

Cycle

Luisteren
& Buyer
Persona

1

2

3

4

5

6

Thema &
topics

bepalen

Content
maken

Content
delen & 
promoten

Meten &
evalueren

Recycling

Waarom een 
Buyer Persona?

□   Het helpt je om je klanten te visualiseren

□   Het werkt als gids tijdens het ontwikkelen 

van je marketing- en communicatie-

campagnes

□   Het neemt de neiging weg die we allemaal 

hebben, namelijk dat we denken dat we  

de klant heel goed kennen.....

□   Het helpt om sales, marketing en product-

ontwikkeling op een lijn te krijgen

□   Het is het geheim van effectieve marketing

Waarom een 
Buyer Persona?

copyright® spotONvision
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Hoe verzamel je inzichten in je koper? Enkele tips:

□   Lees alles wat zij lezen, welke tijdschriften, blogs, nieuwsbrieven.

□   Woon seminars bij, monitor congresonderwerpen en luister goed naar  

de vragen die men stelt. Welke onderwerpen staan op de agenda?

□   Praat met jouw collega’s van sales, wat horen zij in hun dagelijkse  

gesprekken met prospects en klanten?

□   Bestudeer je website analytics. Op welke keywoorden zoekt jouw  

bezoeker, welke informatie wordt het meest gewaardeerd?

□   Doe persoonlijke interviews en focus daarbij op de doelen van de  

koper. Welke zaken frustreren hem of haar; wat maakt hem blij?  

Waar ligt hij ‘s nachts wakker van?

Tot slot
Het gaat bij een buyer persona vooral om het begrijpen van de context waar-

in iemand handelt in een ‘buying cycle’. Als je de context van jouw doelgroep 

snapt en je kunt dit koppelen aan een beschrijvend profiel van je doelgroep, 

dan kun je veel beter dan ooit contact krijgen met deze doelgroep. Je weet 

waar ze zich bevinden en je weet beter dan ooit waar ze naar op zoek zijn. 

Uiteindelijk kun je betere marketingcampagnes ontwikkelen die tot meer en 

betere conversie leiden. 

      Luisteren  
Buyer Persona creatie

Content 
Marketing

Cycle

Luisteren
& Buyer
Persona

1

2

3

4

5

6

Thema &
topics

bepalen

Content
maken

Content
delen & 
promoten

Meten &
evalueren

Recycling
copyright® spotONvision
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Hoe bepaal je de juiste thema’s of onderwerpen waarmee je aan de  

slag gaat? Allereerst is het van groot belang dat je uit je traditionele  

marketingrol stapt en je verplaatst in de rol van een leverancier of  

uitgever van waardevolle content. Waar te beginnen?

Als je een goede start hebt gemaakt met het bekijken van je koper,  

waar deze wakker van ligt en wat voor informatie hem/haar zou kunnen  

helpen, dan kun je op meerdere manieren thema’s of onderwerpen bepalen. 

Je kunt de content gaan ‘mappen’ naar iedere fase van het koopproces,  

maar je kunt ook eenvoudig beginnen met een brainstorm.

Hieronder een opsomming van mogelijkheden en zaken die je in gedachte 

moet houden:

1. Zet een onderzoek uit, waarover je dan later weer kan rapporteren

2. Gebruik de in-huis expertise van collega’s

3. Maak een shortlist met relevante onderwerpen 

4.  Kun je iets met jouw klanten organiseren? Case Study?  

Bijeenkomst? Ronde tafel gesprek?

5. Doe niet de concurrent na, doe iets origineels

6.  Doe iets nieuws; misschien kun je zelf een hele nieuwe kijk  

op de wereld in jouw sector introduceren?

7. Bied diepgaande kennis, gebaseerd op onderzoek

8. Richt je op de beïnvloeders in je markt

9. Ga 100% voor thoughtleadership

      Bepaal thema’s  
en topics

Content 
Marketing

Cycle

Luisteren
& Buyer
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4

5

6
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We hebben de topics bepaald, we weten inmiddels ook 

op wat voor manieren onze doelgroep informatie het 

liefst zou ontvangen. Nu aan de slag.

Ontwikkel Content in 
4 stappen
Veel B2B marketeers werken in een omgeving waar 

veel kennis in-huis is. Denk aan de productmanage-

mentafdeling, R&D, customer service, allemaal afde-

lingen bemand door collega’s met relevante kennis. 

Wist je dat je de creatie van content ook kunt uit-

besteden? Soms denk je dat je het alleen in-huis kunt 

oplossen, maar er zijn genoeg personen, tekstschrij-

vers of bureau’s die je goed op weg kunnen helpen. 

Hoe kun je nu content ontwikkelen? en hoe kun  

je daarvoor kennis die al in-huis is, inzetten?

In 4 stappen:

1. Betrek de collega’s met de kennis in de voor-

bereidingen. Het gebeurt nog te vaak dat een  

marketingafdeling in een ivoren toren concepten  

uitwerkt. Waarom niet eens een brainstorm met  

de productmanagers, accountmanagers, product  

developers? Je kunt op nieuwe ideeën worden ge-

bracht en bovendien maak je enthousiasme los bij 

deze collega’s. Zij zien dat je hun expertise benut. 

2. Nodig de klant eens uit in jouw ivoren toren.  

Ook een klant of business partner kun je als een ver-

lengstuk van jouw bedrijf zien. Vaak blijken zij bereid 

om mee te denken over onderwerpen, oplossingen, 

acties, en vinden ze het leuk als je ze vraagt: “Als jij 

in mijn schoenen zou staan, wat zou jij dan doen?”

3. Breng expertise in kaart. Als de onderwerpen die je 

in de spotlight wilt zetten duidelijk zijn, maak dan eens 

een lijstje met mogelijke mensen die kunnen helpen 

bij de creatie. Wie is er geschikt om te schrijven? Wie 

      ContentcreatieContent 
Marketing

Cycle
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is een goede prater? Wie is geschikt om geïnterviewd 

te worden? Wie is filmgeniek en kunnen we filmen? Wie 

kan goed online uitleg geven en enthousiasmeren? Wie 

is er veel bezig met social media? Wie blogt er al?

4. Pak de regie. Nu is het alleen nog maar een kwestie 

van de regie pakken en tijd steken in de productie. Bij 

die regie draait het net als bij een regisseur van een 

toneelstuk om het overzicht houden, doorzetten, je 

niet van je stuk laten brengen, motiveren, enthousias-

meren en - laten we het praktisch houden - produceren. 

Alhoewel je het productiedeel, net als bij een toneel-

stuk, ook kunt uitbesteden. De regie houd je idealiter 

in-huis. 

      ContentcreatieContent 
Marketing

Cycle
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Je kunt nog zulke goede content produceren…..zonder  

promotie geen succes. Het gebeurt maar al te vaak: je hebt  

veel energie gestoken in de productie van een mooie white-

paper, een nieuw blog, een serie video’s en vervolgens vergeet 

je het te promoten.

Maak ook voor de promotie van je content een plan en bedenk 

dat er vele manieren zijn om je content te promoten. 

Bovendien wil je dat jouw informatie langere tijd gevonden zal 

worden. Denk daarom ook aan zoekmachineoptimalisatie.  

Vergeet niet om bij alles wat je online doet de juiste keywords  

te gebruiken. Tags bij plaatjes en video’s zijn minstens zo belang-

rijk. Zoekmachinevriendelijke teksten dus!

Bovendien is de titel van een artikel, blog post of whitepaper  

minstens zo belangrijk als de content zelf. Men zegt wel eens  

dat je 50% van je tijd moet besteden aan de content en 50% aan 

de titel van de content. 

Waar kun je aan denken bij de verspreiding 

en promotie van jouw content?

□   Email

□   Emailhandtekening, voeg een link of  

banner toe aan je automatische email 

handtekening

□   Nieuwsbrief

□   Blog post

□   Reactie op andermans blog post

□   Persbericht, klink misschien ouderwets, 

maar kan nog steeds

□   Webinar om informatie te delen

□   In samenwerking met een expert, op  

wiens netwerk je kunt bouwen

□   Twitter en vraag daarin vooral om re-

tweets, jouw volgers doen dit graag 

voor je

□   LinkedIn, gebruik je update, je eigen net-

werk, en de groepen, ga de dialoog aan 

□   Facebook, als je het gevoel hebt dat 

jouw kopers of supporters daar zitten

□   Traditionele middelen zoals post

□   Doelgerichte bannering op websites die 

jouw doelgroep bereiken of sponsorships 

      Promotie

Content 
Marketing
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Juist door marketingactiviteiten online te doen, wordt het 

steeds gemakkelijker om te meten. Er zijn vele tools voor  

handen die je kunt inzetten om resultaten te meten.  

Bovendien zul je veelal voor keuzes staan met betrekking tot 

het toevoegen van formulieren, het verzamelen van gegevens 

van personen die iets willen aanvragen of downloaden. Ook 

moet je goed beseffen dat je het je doelgroep gemakkelijk  

moet maken om jouw content door te sturen (zorg voor de 

juiste forward-buttons), te delen (via share-buttons) of op te 

reageren (met een dialoogvenster). Vergeet niet waarom je het 

in eerste instantie maakte. Denk aan je conversiedoelstellingen!

Het meten van succes is eenvoudig te doen online. Bijna alle 

emailmarketingpakketten bieden tegenwoordig statistische  

informatie aan, zoals informatie over open- en clickrates.  

Sommige CRM-pakketten idem dito. Daarnaast kun je met het  

instellen van Google Alerts en het analyseren van Google Analytics 

ook al een heel eind komen.

Wil je echt een slag slaan, dan zou je een dashboard moeten  

inrichten waarop je clickrates en bezoekersinformatie  

geïntegreerd kunt bekijken en evalueren.

Wat kun je zoal meten?

□   Aantallen registraties / opt-ins

□   Aantallen (unieke) lezers

□   Aantallen views

□   Aantallen volgers

□   Aantallen clicks

□   Aantallen ‘shares’ en ‘referrals’

□   Aantallen informatie-verzoeken

□   Online ‘buzz’

□   Aantallen leads

□   Sales

      Conversie,  
meten en evalueren
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Enkele meetbare zaken uitgelicht:

1.  Opt-Ins – Dit is de beste manier om te zien of jouw content 

aanslaat. Wil iemand zijn emailadres geven in ruil voor jouw 

content? Vindt jouw lezer het zo interessant dat hij zich  

registreert voor jouw toekomstige informatie? 

2.  ‘Shares’  & Referrals – Vandaag de dag is het heel gemakkelijk 

om te volgen wat er gebeurt met jouw content.  

Je kunt hier tools voor gebruiken zoals Social Mention  

(www.socialmention.com). Ook zul je er zelf voor moeten  

zorgen dat jouw content gemakkelijk gedeeld kan worden.  

Wibiya (www.wibiya.com) is bijvoorbeeld een eenvoudige tool 

die je hierbij kunt inzetten.

3.  Leads – Contentmarketing moet uiteindelijk leiden tot leads. 

Leads die via jouw website, landing page, of webinarinschrijving 

bij je terecht komen. Bedenk je wel dat de leads niet zullen 

binnenstromen na dat ene artikel, je hebt een lange adem 

nodig bij contentmarketing. 

      Conversie,  
meten en evalueren
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Het mooie van een goede contentmarketing-strategie is dat je de 

content die je maakt op allerlei manieren kunt delen en recyclen. 

Je kunt ten behoeve van een campagne een expert interviewen 

voor een artikel en dezelfde persoon vragen mee te werken aan 

een webinar over zijn expertise. Na afloop kun je overwegen de 

inhoud op andere manieren in te zetten. Kortom, doe iets niet 

eenmalig, zonde van de energie.

Tips voor recycling:

□  Maak van een whitepaper een serie korte blog posts

□   Maak van een video-interview ook een geschreven  

artikel-variant

□   Maak van een live webinar een opname en zet deze  

later ook online

□  Zet een artikel om in een video-interview

□   Maak van een brochure een inhoudelijke tekst  

voor een blog post 

      Recyclen 
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De overstap van traditionele marketing naar  

contentmarketing heeft Cardif Verzekeringen een 

aantal jaren geleden gemaakt. Marieke van Zuien, 

directeur corporate communications en CSR van 

Cardif, is blij met deze stap. Zij sprak hierover 

tijdens het B2B Marketing Forum dat spotONvision 

jaarlijks organiseert. Ook werd zij geïnterviewd over 

business-to-business marketing. Deze video kun je 

bekijken op www.spotonvision.com/blog/

Het keerpunt

Cardif werkt als traditionele verzekeringsmaatschap-

pij met tussenpersonen. Tot een aantal jaar geleden 

behoorde het verstrekken van provisie aan de tussen-

persoon tot een belangrijk onderdeel van de marke-

tingmix. Door de komst van een nieuwe wetgeving  

is dit niet meer mogelijk. Ook is het consumenten  - 

g edrag veranderd. Door deze ontwikkelingen kwam  

een keerpunt in de marketingstrategie voor Cardif.  

Van traditionele marketing is Cardif overgegaan naar 

contentmarketing. Offline trainingen en brochures 

worden tegenwoordig niet meer ontwikkeld. Cardif 

gebruikt nieuwe media en louter digitale product 

updates. 

‘Cardif online’

De overgang naar contentmarketing betekent voor 

Cardif hoofdzakelijk online communiceren. Je zou je 

kunnen afvragen of de doelgroep wel klaar is voor een 

dergelijke overgang. Uit onderzoek van Cardif bleek 

inderdaad dat hun tussenpersonen achter liepen in de 

adoptie van nieuwe media. Toch heeft Cardif de stap 

naar nieuwe media gezet. Een dappere en juiste be-

slissing vind ik zelf. Marieke geeft aan dat je best een 

stap verder kan gaan dan je markt klaar voor is.  

“Als je wacht op het moment dat de versnelling komt 

kan je al te laat zijn. En juist door wat nieuws te 

doen, wek je nieuwsgierigheid”. 

Effect voorspellen

Marieke stelt dat bij het bij de overstap naar content-

marketing lastig kan zijn dat je resultaten niet goed 

Een succesverhaal:  
Van traditionele marketing  
naar contentmarketing
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kunt voorspellen. Je weet simpelweg niet of een dynamiek gaat 

ontstaan of niet. Ze gebruikt hierbij het voorbeeld van de ontwik-

keling van de Social Newsroom die Marieke met haar collega’s bij 

Cardif heeft ontwikkeld. Ze geloofden sterk in het platform waar 

relevante content samengebracht kon worden voor de klant. Het 

zou een sterke tool moeten worden voor het verkrijgen van inter-

actie met de klant. Echter was het resultaat minder dan men had 

gehoopt. Wel zorgt het platform voor positieve effecten op  

de reputatie en positionering van Cardif. De tip van Marieke:  

“Probeer niet alles te voorspellen”. 

Wees niet te bescheiden en experimenteer met contentmarketing

Marieke won een award ‘Verzekeringstalent 2010’ tijdens de  

Nederlandse Verzekeringawards. Het valt te concluderen dat ze 

een communicatieprofessional is met een sterke persoonlijkheid 

en lef. Dit blijkt nog eens uit haar boodschap die ze de B2B mar-

keteers wil meegeven. “Onderschat niet de potentiële impact van 

jouw rol als marketeer of communicatiedeskundige op de profile-

ring van jouw organisatie. Wij kunnen aansturen op innovatie en 

de rest binnen de organisatie hierin meenemen. Wees daar niet 

bescheiden in.” 

Een succesverhaal:  
Van traditionele marketing 
naar contentmarketing

Tip van Marieke van Zuien: 

“Ga met contentmarketing experimenteren. 

Begin desnoods klein, maar wees niet te 

voorzichtig”.
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By BRODY DORLAND www.allurenewmedia.com | Published: MARCH 3, 2011

You’ve just finished writing a great new blog post. 
You’re excited that you’ve shared your ideas and ex-
pertise with the world. But what should you do next? 
As we work with companies to develop a regular con-
tent marketing and social engagement routine, blogging 
is always key. A strong corporate blog can pay big divi-
dends in the form of increased customer engagement 
and search engine rankings. But what many companies 
forget is the “marketing” part of content marketing.

Even Great Content Can Go Unnoticed
We would like to think after hitting “publish” on a new 
post that the seas will part, angels will sing and Moses 
will lead customers straight into our shopping carts.  But 
that’s obviously not going to happen.
In reality, the only people who know your post is there 
are you and your RSS subscribers. After a while, a search 
engine spider will come along and your post will begin 
jockeying for search-engine position among the thousands 
of other web pages related to that same topic. Sure, your 
post is probably groundbreaking, but Google might not 
figure that out for months.

Rather than rely solely on search engines and a handful 
of subscribers to pump up your organic volume, content 
publishers need to establish syndication connections and 
plan for some targeted promotion to ensure that each 
piece of content gets noticed by key influencers and your 
ideal customers.
 

12 Things to do
After you’ve written a new blog post
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Blog Post 
Promotional Tools: 
Your 12-Step Checklist
1. SEO / Keyword integration
Your content may be good as is, but a little keyword 
research and integration can have a big impact on search 
engine rankings and traffic. Scan through your content 
and pick out the main topics covered in your post. Plug 
those terms/phrases into Google Adwords’ free keyword 
suggestion tool. Take note of the most popular search 
terms and variations in phrasing and wording. Go back  
to your content and try to beef up your post title, 
content, meta description and tags with those popular 
terms/phrases.

2. Syndication
One of the most powerful and misunderstood mechanisms 
of a blog is its RSS feed. This really simple syndication 
method allows you to automatically feed your blog’s 
content to many different places, including many social 
networking sites.

Let me say that another way. When your RSS feed URL is 
plugged into your social networking sites or profiles, hit-
ting “publish” on your new blog post initiates an automa-
tic “push” of that content to those sites. This can signi-
ficantly expand your reach and save you hours of time 

versus posting content manually.
Also note that this step is more of a one-time setup. Once 
you have established RSS connections on your social sites, 
you shouldn’t have to do it again. To get started, locate 
your blog’s RSS URL and plug that into the following:
Facebook Business Page – In your applications area, 
search for the “Social RSS” application and get it set up 
to publish your content to your Facebook page wall auto-
matically.
LinkedIn Personal Profiles – Look for “Blog Link” or “Word-
Press” in the applications section on your profile page 
and set it up to auto-post your content to your LinkedIn 
profile. Don’t forget to tell all of your employees to do 
this too. If you have a lot of employees, the increase in 
your potential reach could be gigantic.
Plaxo – Although not as popular, Plaxo is another great 
business networking site that makes it really easy  
to “add a feed” and plug in your blog content  
automatically.
Ning Community Sites – If any of your fishing holes are 
built on the Ning platform, you can plug in your feed  
using the “Add RSS” widget included on your profile page.
Other Social Networking Sites – There are many other 
social sites that allow you to plug in your blog’s RSS  
feed. Scour your sites for this option.

3. Shorten your post’s URL
This step used to only apply to posting links on Twitter, 

12 Things to do
After you’ve written a new blog post
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but with the addition of analytics (click-through tracking) 
on many of the URL shortening services, posting a shor-
tened URL on any of your social sites is a smart strategy.

Here’s how it works:
□   Copy your new blog post’s URL, paste it in a URL  

shortener that offers analytics (Bit.ly, Ow.ly, Cli.gs).
□    Use the shortened URL in any status update, link  

posting or teaser you plan on executing.
□    Check your URL shortener account for click stats, 

geographic and referring site data after your link has 
been up a while.

4. Status updates
While this one may seem pretty obvious, it’s not that 
simple. Sure, you could just type your blog post’s head-
line into all of your social site’s status boxes, include your 
shortened link and call it good. But this might not get you 
the most clicks. Realize that each social site is a bit diffe-
rent (environment, social etiquette, audience demograp-
hics / psychographics). Tailoring your status/headline for 
each community could make a big difference.
You also need to remember that when you post your new 
content via a status update, only a small percentage of 
your friends/followers will actually be online at that mo-
ment to see it. To maximize the likelihood of your follo-
wers seeing and reading your new post, you may need to 
send multiple updates on different days and at different 
times. You’ll also want to use different headlines each 

time since you may get banned from Twitter for sending 
the same post multiple times.
If your content covers multiple topics, create a  
different status update for each topic and then spread 
those out over the course of a few days. Don’t forget to 
ask your followers to share or retweet the link.
Productivity Tip: There are many tools out there that 
allow you to set up and schedule your updates to go out 
anytime in the future (Hootsuite, Twuffer, Later Bro).  
I’ll often schedule four to five updates with different 
headline variations all at once to post throughout the 
week.

5. Content teasers on other sites
Most social networking sites and online forums allow  
content promotion as long as it’s valuable, relevant  
to the community, and not blatant self promotion.  
A few examples:
□   LinkedIn group forums
□  LinkedIn Answers
□   Facebook groups
□   Ning community group forums
□   Niche industry forums.

A great strategy is to write a compelling headline or 
question as your forum post title, then include some 
thoughtful commentary followed by your shortened URL. 
Lastly, ask for readers to provide feedback on the forum 
to continue the discussion.

12 Things to do
After you’ve written a new blog post
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6. Social bookmarking
While this technique doesn’t have the horsepower it used 
to, posting your content to popular social bookmarking 
sites (Digg, StumbleUpon, Delicious, etc.) can still be a 
great source of traffic, backlinks and overall exposure. 
Think of social bookmarking as peer-reviewed content. If 
others bookmark/digg your content, the more exposure 
you get and the more opportunity you have for others to 
link to you or reference your content on their sites.

7.  Seek out and comment on other  
blogs with similar topics

Providing helpful, valuable comments on other blogs can 
be a great way to generate traffic, develop relationships, 
build a following and add backlinks. If you’ve just finished 
a blog post on a topic, now is the perfect time to do a 
quick search to find other blog posts on the same topic. 
Are the other posts lacking something that you covered in 
your post? Add your viewpoint in a genuine, non-self-pro-
motional way. If the comment form asks for your website 
URL, paste in your blog URL.

8. Seek and assist on Twitter
Genuine assistance is one of the best ways to build a 
community of loyal Twitter followers. Let me use this post 
as an example. When it’s posted and I’ve created a shor-
tened URL, I might jump on Twitter and do a search for a 
phrase like, “need help promoting my blog.” Scanning the 
resulting tweets will probably offer me several opportuni-

ties to help people who are reaching out for help. I reply 
to them with some genuine advice and the shortened 
URL. The result is often a new Twitter follower, a new 
subscriber to my blog and a blog comment. Then I get all 
warm and fuzzy inside…in an opportunistic kind of way.

9. Email signature
Another powerful little technique is to add your latest 
blog post headline to your email signature. Many email 
platforms now have nifty little apps (Wisestamp for 
Gmail) that will pull your latest blog post headline into 
your email signature automatically. Do it manually if 
you have to. You never know when a prospect, vendor 
or client might read a post that sparks a conversation or 
creates an opportunity.

10. Share your blog post with target customers
You’ve just created a blog post that you know would be 
beneficial for certain customers. What are you waiting 
for? Send them an email with the shortened URL and a 
note, “thought this could really help your business.”  
Then check the analytics to see if they clicked on it.

11. Add your blog post to your next e-newsletter
If you have an e-newsletter, you should be incorpora-
ting at least some of your blog content. Include a few 
post headlines/teasers and see which posts get the most 
clicks. You may just find that you need to do some follow-
up blog posts on a topic that received a lot of clicks.

12 Things to do
After you’ve written a new blog post
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12. Ask other bloggers to mention your post
Building relationships with other bloggers in your space 
and asking them to blog about or link to your post can  
be a great way to expand your reach. Reciprocating 
promotional efforts can have a big payoff in the form 
of high-quality backlinks and big jumps in search engine 
rankings, blog traffic and subscribers.

The First Time is the Hardest
As with most tasks in life, the first time through this list 
might be tough and time-consuming. Setting up accounts 
and getting to know the interface and functions of the 
various social sites may make your brain hurt. But it  
will get easier. I usually dedicate an hour to blog post  
promotion after each launch. Also note that most of  
these tasks can easily be outsourced.
The key is to make this promotional effort part of your 
process. It’s unfortunate when I see companies put so 
much time and effort into creating a solid content  
strategy, developing their editorial process and  
consistently publishing great stuff, but then it just  
sits there. Said another way, they have awesome bait  
but they’ve forgotten to go fishing.

Immediate, Trackable Results
If you’re using the shortened URL and have analytics 
installed on your website/blog, you should see your hard 
work pay off almost immediately. I typically see large 
spikes in traffic and conversions on the days I’m  
promoting a new post. Multiply this by a blog post per  
day and that activity spike is no longer a spike. It’s now  
a constant. Moreover, the results should be significant 
increases in activity, traffic, rankings, reach,  
opportunities and overall sales.

12 Things to do
After you’ve written a new blog post
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De beste manier om met contentmarketing aan de 

slag te gaan is om gewoon eens te experimenteren. 

Als het gaat om bloggen, ga dan ook vooral lezen wat 

anderen schrijven. Als het gaat om actief je bood-

schap verspreiden, hoeft dit niet altijd meteen in de 

vorm van’ een whitepaper of ebook’ te zijn. Mijn er-

varing is dat men dat wel wil, maar daar geen tijd of 

geld voor wil vrijmaken. Je kunt ook eens meedoen 

aan discussies of reageren op blogposts van anderen. 

Als je dat goed in beeld hebt en je weet wat je wilt, 

bouw dan een contentmarketingplan en ga ermee 

aan de slag.

Over de auteur

Ingrid Archer heeft meer dan 20 jaar ervaring in  

marketing en communicatie, zowel bij overheid  

als in het bedrijfsleven, met name in de IT,  

de Medische en Financiële sector. Ingrid is  

mede-oprichter en -directeur van B2B marketing-

bureau spotONvision en van het B2B Marketing  

Forum. Zij spreekt en schrijft regelmatig over  

de uitdagingen voor business-to-business  

marketeers, onder meer voor B2B Marketing  

Forum, MarketingFacts, Frankwatching en de  

blogs van spotONvision.

Contact met Ingrid?

ingrid@spotonvision.com of Twitter @ingridarcher

Tot slot
Aan de slag

mailto:ingrid@spotonvision.com
https://twitter.com/ingridarcher
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Met dank aan

Shimon Ben Ayoun, Elja Daae, Brody Dorland, Heleen Fassaert, 

Adam Needles, Joe Pulizzi, Marieke van Zuien

Over spotONvision

spotONvision is een B2B marketingbureau dat is opgericht in 2006. 

Met passie voor het B2B marketingvak en veel kennis van het B2B 

koopproces, contentmarketing, lead management en marketing 

automation, gelooft spotONvision in klantgerichte marketing en in 

een totaalaanpak. Door strategie, uitvoering en technologie samen 

te brengen, helpt spotONvision bij het verhogen van de waarde 

van marketing binnen de organisatie van haar klanten.

Met onze 4 pijlers, buyer insights, contentmarketing, lead management 

en marketing automation en onze hands-on strategische B2B  

marketing professionals, helpen wij onze klanten met de groei  

van hun pijplijn, geloofwaardigheid en waarde.

Met meer dan 30 jaar ervaring in marketing, sales en communicatie, 

werkt spotONvision onder meer voor klanten als BNP Paribas Cardif, 

Elsevier, Interpolis, Leaseplan, Ricoh, TomTom, Vattenfall en  

Vodafone Zakelijk.

spotONvision maakt zich hard voor het uit wisselen van kennis van 

B2B-marketeers en richtte in 2010 het B2B Marketing Forum op.

Dit eBook is er voor ieder-

een die aan de slag wil met 

contentmarketing.  

Stuur het gerust door naar je 

collega of plaats het op je 

blog. We hopen dat het 

je op weg helpt!

Tot slot
Aan de slag!

Meer lezen over contentmarketing?  

□   Handboek Content Strategie,  

door Patrick Petersen

□   B2B contentmarketing en leadgeneratie  

in de praktijk, door spotONvision 

□   CONTENT MACHINE: The Street Guide to  

Building a Successful Content Marketing  

Program in 7 Weeks, by Marketingprofs,  

www.marketingprofs.com

□   Get content, get customers, by Joe Pulizzi, 

www.getcontentgetcustomers.com

□   Inbound marketing, by Brian Halligan &  

Dharmesh Shah

□  www.spotonvision.com

□  www.contentmarketinginstitute.com

http://www.frankwatching.com/archive/2013/08/30/contentstrategie-van-aandacht-kopen-naar-aandacht-verdienen/#more-255063
http://marketing.spotonvision.com/acton/media/3887/b2b-marketing-pocket-3-ebook-smc
http://marketing.spotonvision.com/acton/media/3887/b2b-marketing-pocket-3-ebook-smc
http://www.marketingprofs.com/store/product/2115/content-machine-the-street-guide-to-building-a-successful-content-marketing-program-in-7-weeks
http://www.marketingprofs.com/store/product/2115/content-machine-the-street-guide-to-building-a-successful-content-marketing-program-in-7-weeks
http://www.marketingprofs.com/store/product/2115/content-machine-the-street-guide-to-building-a-successful-content-marketing-program-in-7-weeks
http://www.getcontentgetcustomers.com
http://www.hubspot.com/blog/bid/5210/Inbound-Marketing-Book-Launched-in-Stores-Today
http://www.spotonvision.com
http://www.contentmarketinginstitute.com

