
	Bewezen	effectiviteit

	 Luister	gedurende	verschillende	
	 fasen	van	de	customer journey	
	 op	diverse	manieren	naar	je	klanten.

	 Stel	steeds	de	enige	juiste	vraag,		
	 leer	sneller	dan	je	concurrenten		
	 wat	je	klanten	echt	verwachten.

	 Verbeter	je	processen	voortdurend.

	 Maak	met	reviewmarketing	zicht-
	 baar	hoe	je	klanten	je	waarderen.

	 Realiseer	vanaf	de	1e	maand	meer		
	 omzet	en	winst.

Customer Journey Review
Reviewmarketing 2016

Van	klantenfeedback	naar	meer	omzet

BusinessMonitor	|	1

Online	reviews	zijn	voor	shoppers	steeds	belangrijker.	
BusinessMonitor	helpt	organisaties	klantervaringen	te	optimali-
seren	gedurende	verschillende	contactmomenten.	Plaats	reviews	
van	bestaande	klanten	automatisch	online,	verhoog	conversies	
en	realiseer	meer	omzet	en	winst.

Bekijk	praktijkvoorbeelden

luister leer realiseer

vergelijkings-
sites
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Oriëntatie Afweging Aanschaf Gebruik Evaluatie

	 	Feiten	&	Cijfers

•	 	20%	van	de	Nederlandse	consumenten	schrijft	wel	eens	een	online	review.	
•	 	75%	van	de	consumenten	leest	online	reviews.	
•	 	25%	van	de	aankopen	wordt	bepaald	aan	de	hand	van	een	review.

_________________________________

Nieuwe	klanten	werven,	bestaande	klanten	
behouden	en	klantverlies	voorkomen.
_________________________________

http://businessmonitor.nl/


Luister

Luister	op	diverse	manieren	naar	je	klanten	en	optimaliseer	de	klantervaring	tijdens	verschillende	contactmomenten:
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Customer	Journey	Review

Bekijk	meer	voorbeeldvragen

voorbeeldvraag feedbackbuttons *

fase 1
Oriëntatie

fase 2 
Afweging

fase 3
Aanschaf

fase 4 
Gebruik

fase 5
Evaluatie

Kunnen	vinden	wat	je	zocht?

Voor	ons	gekozen?

Gemak	bij	aanschaf?

Tevreden	over	het	gebruik?

Zou	je	ons	aanbevelen?

Vindbaarheid

Onderzoek	naar
voorkeur	/	keuze

Criteria	gemak
bij	bestellen

Voordelen

Beoordeling	/	
ervaring

betreft

*	 Mogelijk	in	diverse	standaard	kleuren		

	 • • • •	of	eigen	huisstijl.
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Stel	je	vraag

Stel	je	vraag	eenvoudig	en	snel	via	elk	denkbaar	schermformaat:	
mobiele	telefoon,	tablet,	laptop	en	desktop.	Alle	vragenlijsten	zijn	
volledig	responsive	en	mobielvriendelijk.	

Extra	opties:

•	 plaatsen	widget/reviews	op	website	
•	 feedbackknop	website
•	 direct	aanklikbare	buttons	in	e-mail
•	 koppeling	CRM	systeem
•	 maatwerk	vormgeving	/	eigen	afbeeldingen

luister leer realiseer

Gemak	bij	aanschaf?

Tevreden	over	het	gebruik?

Zou	je	ons	aanbevelen?

http://businessmonitor.nl/


Leer

Leer	van	je	klanten	wat	zij	verwachten	in	iedere	fase	van	de	customer	journey.	Hoe	kun	je	de	conversie	in	
iedere	fase	positief	beïnvloeden?

Oriëntatie
Kunnen	vinden	wat	je	zocht?

10%			20%				70%

Afweging
Voor	ons	gekozen?

10%			90%

Gebruik
Tevreden	over	het	gebruik?

5%			10%			15%			20%			50%

Evaluatie
Zou	je	ons	aanbevelen?

10%			90%

Aanschaf
Gemak	bij	aanschaf?

10%			90%

Klik	door	per	fase
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Customer	Journey	Review

Bekijk	demodashboard

luister leer realiseer

Zoom	in	op	
individuele	
rapportage

Responsoverzicht

Respondent	X	(meerdere	kenmerken/koppelingen	toonbaar)

Oriëntatie		
Kunnen	vinden	wat	je	zocht?

Afweging	 	
Voor	ons	gekozen?

Aanschaf  
Gemak	bij	aanschaf?

Gebruik		 	
Tevreden	over	het	gebruik?

Evaluatie  
Zou	je	ons	aanbevelen?

Ik ben tevreden over het antwoord van 
BusinessMonitor.  

Kun je toelichten waarom?
Kon	direct	vinden	wat	ik	zocht,	medewerkers	
waren	erg	vriendelijk	en	dachten	goed	mee.	
Prima,	ga	zo	door!

Hebben we je goed geholpen? Laat het 
ons weten, zodat we iedere dag kunnen 
verbeteren.

Toon reactie in widget

Voorbeeld	respons
email	handtekening

http://businessmonitor.nl/


Realiseer

Onderbouw	je	online	reputatie	door	automatisch	reviews	van	je	klanten	te	delen	op	je	website,	socialmedia	en	
vergelijkingssites.	Door	deze	vorm	van	contentmarketing	stijgt	je	Google	Pagerank,	wordt	je	beter	gevonden	en	
zullen	het	aantal	conversies	stijgen.		 	 	 	 	 	 	
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Customer	Journey	Review

luister leer realiseer

Widget	met	gemiddelde	score	op	je	website

Google	indiceert	je	site	op	basis	van	microdata	-	reviewtags Voorbeeld	widget	in	eigen	huisstijl

Zet	actuele	klantsuccessen	online.

Positieve	beoordeling	op	vergelijkingssite

	
	 	Enkele	feiten
	 	
	 	Uit	onderzoek	blijkt	dat	consumenten	zich	het	beste		
	 	laten		overtuigen	door:	

•		 	Reviews	met	voor-	en	nadelen	en	een	gemiddeld	tot
	 	goede	rating	(�	of	�	sterren	van	de	5).

•		 	Reviews	met	alleen	voordelen	en	een	extreem	
	 	goede	rating	(5	sterren	van	de	5).	

	 	Reviews	met	een	evaluatie	van	voor-	en	nadelen	in		
	 	com	binatie	met	een	extreem	goede	rating	(5	van	de		
	 	5	sterren)	vinden	consumenten	heel	vaak	niet	over-
	 	tuigend.



Start	direct!

Via ons online onderzoeksplatform kun je al voor € 750 per jaar en binnen 10 dagen na aanmelding zien hoe je 
doelgroep	je	beoordeelt	en	de	resultaten	delen	op	je	website,	social	media	en/of	vergelijkingssites.	Meld	je	nu	
aan	en	ontvang	per	omgaande	een	digitaal	projectplan	inclusief	offerte.

Inhoud Basispakket € 750

•	 	evaluatie	per	contactmoment	
	 	(5	fasen	customer	journey)
•	 	interactief	management	dashboard
•	 	standaard	icons	(duimpjes,	smileys	en		
	 	sterren)	+	open	antwoorden
•	 	integratie	Google	en	Facebook

Extra	opties

•	 plaatsen	widget/reviews	op	website	
•	 feedbackknop	website
•	 direct	aanklikbare	buttons	in	e-mail
•	 koppeling	CRM	systeem
•	 maatwerk	vormgeving	/	eigen	afbeeldingen
•	 Onderzoek	medewerkerbetrokkenheid	(e-NPS)

BusinessMonitor	heeft	met	diverse	vergelijkingssites	
afspraken	gemaakt	voor	het	direct	doorplaatsen	van	
klantenfeedback.	Informeer	naar	de	mogelijkheden.

Luister
Stel	je	vraag	eenvoudig	en	snel	via	elk	denkbaar	
schermformaat.

Leer
Leer	van	je	klanten	wat	zij	verwachten	in	iedere	fase	
van	de	customer	journey.

Realiseer
Onderbouw	je	online	reputatie	door	automatisch	
reviews	van	je	klanten	te	delen	op	je	website,	social-
media	en	vergelijkingssites.

+�1	(0)	10	280	2800
info@businessmonitor.nl	

www.businessmonitor.nl	

Customer	Journey	Review
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BusinessMonitor	werkt	al	meer	dan	10	jaar	als	gepassioneerd	

ontwikkelaar	aan	innovatieve	oplossingen	voor	marketing	

research	en	business	intelligence.	Organisaties	die	via	onze	

applicaties	feedback	optimaal	weten	te	benutten:	
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Aanmelden

http://businessmonitor.nl/
http://businessmonitor.nl 
http://businessmonitor.nl/
http://businessmonitor.nl/

