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Sales & marketing, binden & boosten

Sales en marketing. Dat is zoals Tom & Jerry. Ze spelen vaak een kat- en muisspel, maar als ze
eerlijk zijn, kunnen ze ook niet zonder elkaar.

In een klassieke bedrijfsvoering zien we dat sales en marketing nog te vaak in silo’s denken én
werken. In sales wordt gesproken over de buyer journey en in marketing over de customer 
journey. Terwijl het onze ervaring is, dat ze mekaar net kunnen versterken als ze samen 
inzetten op een complete journey.

Een marketeer houdt van doelgroepen bepalen en social persona’s uitwerken. Maar klanten 
écht ontmoeten en mee een verkoopgesprek volgen, toetst de theorie aan de praktijk. Hoe 
verloopt een salesgesprek? Welke salestools werken wel of niet? Welke vragen stellen 
prospects?

Zo kan team marketing snel reageren en anticiperen op de salesnoden van de business. 
Anderzijds kan de salesploeg ook ingezet worden als ambassadeur en inspirator voor 
contentcreatie. Zij staan met beide voeten in het werk veld. Zij hebben voeling met de business 
en capteren directe feedback van klanten. Dit is van onschatbare waarde voor marketing. 
Bundel elkaars krachten en werk samen aan overtuigende e-books, blogartikelen, checklists, 
klantcases, ...

Creactiv helpt om de silo’s tussen sales en marketing te doorbreken. Wij schuiven graag mee 
aan tafel om een gezamenlijke #smarketingstrategie uit te rollen. Om processen, middelen en 
best practices met elkaar te delen. Om jouw sales en marketing te binden én te boosten!

We zetten jullie alvast op weg met 17 waardevolle #smarketingtips om samen krachtige 
resultaten te behalen!
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Drie belangrij kste focusvragen

Helderheid is de nieuwe zekerheid

#TIP1

Er zij n ongetwij feld praktische zaken die anders kunnen in je organisatie. Brief 
je team over je plannen en leg vandaag nog een gezamenlij ke call met #sales en 
#marketing vast. Om je sales succesvol te kunnen ondersteunen, is het van groot 
belang om vanaf het begin processen, middelen en best practices met elkaar te delen.

Drie focusvragen:
-  Wat is ons gezamenlij k doel? 
-  Welke acties zij n hiervoor nodig van beide partij en?
-  Welke drie focuspunten volgen hieruit?

Plan meteen structurele terugkoppelmomenten in. Wedden dat je deze smarketingmeetings 
voor altij d wil behouden?

#TIP2 

Helderheid is de nieuwe zekerheid: maak de gemaakte afspraken kristalhelder, want sales en 
marketing streven hetzelfde doel na. Alleen de context is verschillend. Maak duidelij ke en 
concrete afspraken waarin verwachtingen ook uitgesproken worden. Zo zitten jullie meteen 
op één lij n en vormen jullie samen een front om samen de bedrij fsdoelstellingen te behalen.

Kortom: zij n de verwachtingen uitgesproken van beide departementen?
En… welke heldere afspraken werden hierrond gemaakt? 
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Creëer een eenheid

Versterk elkaar, werk doelgericht

#TIP3 smarketing@naamvanjouwbedrij f.be.

We merken bij  onze klanten dat het aanmaken van dit emailadres een opmerkelij ke bij drage 
levert om #sales en #marketing doelgericht met elkaar te laten communiceren.  Gebruik dit 
strategisch om belangrij ke informatie in beide richtingen te delen en een eenheid te creëren.

Concreet: kom je iets tegen dat interessant kan zij n om op te nemen in jullie aanbod, zij n er 
terugkerende vragen van klanten die de sales opmerkt in hun gesprekken en waarop marketing 
content op kan uitschrij ven? Stuur het naar dit emailadres. In jullie structurele meetings maak 
je agendapunten van deze ideeën en maak je het concreet door op te nemen in de planning 
en de nodige taken toe te wij zen. 

#TIP4 

Let’s Meet Together. Marketing zij n wekelij kse marketingmeeting en sales zij n wekelij kse 
salesmeeting. We kennen het allemaal. Helaas werken sales en marketing nog te vaak in silo’s, 
terwij l ze mekaar enorm kunnen versterken. Gooi het daarom eens over een andere boeg!
Nodig de marketingmensen regelmatig eens uit op je salesmeeting, en omgekeerd. Zo kan je 
#sales en #marketing nog doelgerichter met elkaar laten communiceren. 
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Hoe kan je elkaar ondersteunen?

Gooi het eens over een andere boeg

#TIP 5

Stel de simpele vraag: hoe kan #sales #marketing ondersteunen en omgekeerd? Door samen 
te werken worden taken verdeeld, trek je aan dezelfde kar en kan elke collega zich meer 
focussen op wat hij /zij  graag doet.

#TIP6 

Sales zij n salesopleidingen en marketing zij n marketingopleidingen. Zo worden ze elk nog 
beter in hun vak. Maar gooi het eens over een andere boeg. Geef een opleiding marketing aan 
de business developers, en geef een opleiding sales aan de marketeers. Zo krij gen ze elk nog
beter inzicht in elkaar en het helpt om de zaken straks ook eens door de bril van de andere te 
bekij ken.

The only way to do great 
work is to love what you do

Steve Jobs
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Neem je collega mee in de loep

Breek de muur tussen beide

#TIP7

Heb je als #sales medewerker een call ingepland met een #prospect, heb je een demo gepland of 
ga je een offerte bespreken? Neem als #salesmedewerker je marketing-collega mee in de loop. 
Een #marketeer houdt van doelgroepen bepalen en social persona’s, maar een echte prospect/
klant ontmoeten maakt deze zaken tastbaar. Bovendien ontdekt de #marketingcollega op 
welke manier de presentatie/demo, die de salescollega inzet, kan bij gestuurd worden zodat 
marketing ondersteunend werkt aan sales.

#TIP8

Zij n het #sales- en #marketing departement bij  jou op de werkvloer nog fysiek gescheiden 
van elkaar? Dan is het misschien wel een goed idee om die muren tussen beide afdelingen ook 
letterlij k te slopen, en marketing en sales écht samen te laten werken! 
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Bouw samen aan je customer journey

Motiveer elkaar tot het uiterste

#TIP 9

In #sales wordt er gesproken over de #buyerjourney en in #marketing over de #customerjourney. 
In een gezamenlij ke meeting breng je beiden samen. Dankzij  de verhelderende gesprekken 
tussen sales- en marketingcollega’s, komen blinde vlekken naar boven en ontstaan er inzichten 
die omgezet kunnen worden naar concrete acties. Zo bouw je samen aan een complete journey 
die gebaseerd is op een persoonlij ke aanpak waardoor de klant zich (h)erkend voelt.

Dit is een belangrij k onderdeel van de basis voor het uitbouwen van krachtige relaties die het 
fundament vormen van je succesvolle #business. Template opsturen? Reageer met ‘Yes, I do’. 
Dan sturen we jou de template via een persoonlij k berichtje door.

#TIP 10

Hebben jullie al een WhatsApp-groep met de hele #salesafdeling om successen te delen? 
Zo’n WhatsApp-groep is een eenvoudige tool om aan elkaar te laten weten wanneer er deals 
zij n geclosed.  Stuur telkens wanneer je een deal geclosed hebt een +1 in de groep. Zo 
motiveer je elkaar en zorg je ervoor dat iedereen nog meer aan dezelfde kar trekt.

Wil je de relatie met #marketing nog meer verbeteren? Voeg hen dan ook toe aan deze groep. 
Zo zien ook zij  welke tastbare commerciële resultaten uit de gevoerde #marketingacties
resulteren, wat hen ook éxtra motivatie geeft. Want teamwork makes the dream work! 

Teamwork makes
the dream work
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Waardevolle content is key

Maak gezamenlij k een buyer persona

#TIP 11

Hi!  Tij dens het scrollen op je nieuwsoverzicht kom je misschien waardevolle content tegen 
voor je #sales of #marketingcollega. Neem een screenshot en mail het naar de gezamenlij ke 
mailbox om later te verwerken in een #brainstorm. Nog geen gezamenlij k e-mailadres voor
smarketing? Tag jouw collega dan. Goed bezig! 

#TIP 12

Hoe ziet je ideale klant eruit? Een uitdagende vraag, waar #marketing en #sales gezamenlij k 
het antwoord op moeten vinden.

Hoe zoeken je klanten bij voorbeeld naar informatie, wat zij n hun doelen en motieven? Hoe 
bereiken ze deze? Welke scenario’s doorlopen ze? Zo zorg je ervoor dat de juiste persoon, op 
het juiste moment, het juiste aanbod krij gt. Dit resulteert in meer traffi c en kwalitatieve leads. 
En natuurlij k aan het eind van de funnel: meer klanten. 

Marketing kan online heel veel zaken meten, maar het is van onschatbare waarde als sales ook 
klanten interviewt over hun #koopgedrag en deze informatie in de #smarketing meeting deelt 
met hun collega’s. Zo creëren ze samen een ideale persona, want als deze niet klopt wordt
er veel geld verspild.
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Organiseer een content-brainstorm

Statistieken dien je op te volgen

#TIP 13

En doe dit samen. #Sales kan #marketing hier enorm bij  helpen door problemen, uitdagingen, 
vragen, verzoeken en feedback van prospecten & klanten te delen. Ook waardevolle content 
die je tegenkwam op  sociale media, in nieuwsbrieven,…

Omgekeerd is het inspirerend om als #marketeer regelmatig mee op (virtueel) #klantbezoek
te gaan of mee te luisteren met een #verkoopgesprek.  Bundel elkaars krachten en werk 
samen aan overtuigende e-books, blogartikelen, checklists, klantverhalen, webinars en andere 
contentvormen. Zo kunnen de salescollega’s op hun beurt deze inzetten op sociale media, 
persoonlij k door te sturen naar klanten etc.

Je content gaat écht leven en bouwt mee aan je krachtige relaties.

#TIP 14

Raadpleeg op vaste basis steeds je social media #statistieken, zo leer je hier het meeste uit. 
Deel deze statistieken ook tij dens #smarketing meetings zodanig dat #sales en #marketing 
ook in hun netwerk kunnen meekij ken wie er bepaalde content leuk gevonden heeft. 

Social media is inmiddels niet meer weg te denken uit het dagelij ks leven en het blij ft altij d in 
beweging. Door actief deel te nemen geef je je bedrij f een gezicht en maak je je communicatie 
persoonlij ker. Het gaat bij  #socialmedia om het constant in contact staan met je klanten en 
natuurlij k je netwerk uit te breiden. Begrippen die bij  social #marketing en #sales passen.
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Betrek je collega bij  contentcreatie

Je sales collega op de hoogte van reviews?

Aan de slag met #smarketing

#TIP 15

In welke mate betrek je je #salescollega bij  de contentcreatie?  Schrij f je bij voorbeeld een 
whitepaper uit waarin je veel gestelde vragen beantwoordt? Interview dan jouw sales collega 
voor het voorwoord van de whitepaper.

Zo kan je sales collega een extra #ambasadeur zij n om de whitepaper mee uit te delen aan 
zij n/haar klanten en maak je het extra persoonlij k.

#TIP 16

Zij n je sales collega’s op de hoogte van de reviews die binnenkomen via Google Mij n Bedrij f,
Facebook, LinkedIn,… etc. ?  Laat je sales collega’s reviews beantwoorden die door hun
klanten zij n gegeven. Zeker weten dat de band met jullie klanten eens zo sterk zal zij n! 

#TIP 17

Op welke manier gaan jullie met #smarketing aan de slag? Heb je een bepaalde vraag, idee,
suggestie, een succesverhaal?
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Wie is Creactiv?

100% commitment, 0% bullshit
Creactiv is een gepassioneerde en bijzonder veelzijdige bende. Een marketeer met een zwak 
voor cijfers? Een coach die weet hoe je je team transformeert tot rasechte ambassadeurs voor 
je merk? Een strateeg voor wie bedrijfspositionering geen geheimen meer kent? We hebben 
het allemaal in huis. Door onze krachten te bundelen, bouwen we aan jouw sterk merk en aan 
een duurzame relatie met je doelpubliek.

Missie
Het is onze missie om de authentieke identiteit van merken te vatten én naar hun doelpubliek 
te verspreiden via marketing en communicatie met impact. Daarbij telt niet alleen het resultaat, 
maar ook de klantbeleving. Dit totaalpakket ontzorgt ondernemers en marketeers, en biedt 
hen meer vrijheid, rust en effectiviteit.

Visie
Creactiv is open en eerlijk. We helpen jou te communiceren op een manier die perfect bij je 
past. Zelf zijn we ook authentiek in wat we doen. We gaan enkel in zee met ondernemingen 
waarin we voor 200% geloven.

We werken vanuit interesse. En dat voel je. We kunnen de slaap niet vatten tot jij tevreden 
bent. We investeren in een langetermijnrelatie. Zo betrokken zijn we. We willen een constante 
meerwaarde creëren en jou als onze ambassadeur voor ons winnen. Onze werking is een 
samen-werking. We werken samen. Met 100% toewijding van beide partijen.

Jouw groei maakt onze groei mogelijk. En het gaat verder. Bij Creactiv ben je deel van de 
familie. En voor familie gaan we nu eenmaal tot het uiterste. We zijn gemotiveerd om beter 
te worden en jouw marketing beter te maken. We kijken 360° in het rond (elk aspect moet 
kloppen), we kijken vooruit naar jouw doel en we blikken regelmatig terug. We zijn geen 
roepers. We zijn dromers, en we zien het groots. We zijn denkers en doeners, en we zitten 
niet stil.

Een consequent en consistent geheel
Jouw marketing vormt bij ons een consequent en consistent geheel. We focussen ons op 
zowel je bestaande klanten als op nieuwe doelgroepen. In elke ‘customer experience’ ligt de 
kiem voor een duurzame relatie met je klant. Een relatie die kan uitgroeien tot waardevol 
ambassadeurschap. Daarbij zijn ook je medewerkers van tel. Zij verpersoonlijken je verhaal 
tegenover (potentiële) klanten. Bovendien hebben ze een heel netwerk dat ze warm kunnen 
maken voor jouw product of dienst, of voor jou als werkgever. Ons multidisciplinair team
bundelt haar krachten: we buigen ons niet alleen over jouw marketing, sales en customer 
service, maar evengoed over jouw medewerkers. Al die aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.
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Wil jij ook de krachten van sales en 
marketing bundelen? Wil je meer 

resultaat halen, minder opportuniteiten 
missen, en van je onderneming één 

samenhangend geheel maken?

Creactiv en SalesWise helpen jou de silo’s tussen je teams of experten te doorbreken. 
We schuiven mee aan tafel om een smarketingstrategie uit te rollen, en om processen, 
middelen en best practices met elkaar te delen.

Kortom: om jouw sales en marketing te verbinden én te boosten!

vraag@creactivmarketing.be info@saleswise.eu

www.creactivmarketing.be www.saleswise.eu

Smarketing, magie die ontstaat wanneer sales en marketing de handen in elkaar slaan.


