je luistert naar het ecommerce cafÃ
blijf vanaf nu altijd op de hoogte van
de laatste trends en ontwikkelingen in
trend ecommerce
schenk je favoriete drankje in
en luister naar informatieve blog zijn
post
leren van andere succesvolle e-commerce
ondernemers en blijf op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen
hier is uw host drieste helder fris van
alles en van micazu
yes leuk dat je er bent in het iconische
vrij feyenoord op zijn
je bent de eerste gast in mijn nieuwe
kantoor ja ik voel me heel erg vereerd
dat ik hier eigenlijk mijn tweede want
die voor heb ik je net verteld niks over
doe ik mijn best om nog eens even weer
eerste de uitbrandt nog steeds het
lampje dus ja hey je ben werkzaam bij
een je micazu klopt dat is die winkel
wij meisjes kan huren of verhuren
ligt een bril en je bent persoonlijke
coach bij credit en je bent
freelance vakken per bij shopping words
en in het verleden heb je gewerkt bij
greg en bouwt producties
dus als theater presentator ja wat doe

je dan
ja verschillende tussen zowel de trap
het acteren vorm is echt gewoon in show
spelen maar ook het hele verhaal omheen
en dus ook gewoon promo's films omheen
maken
mensen naar land interviewen van je hoe
vond je de show is echt alles wat met
theater te maken had
lachen ja storytellers
nog eens acteur ja vasteland en een
vaste lasten
want dan deden marketing
de wiki outdoors dat ie een beetje
eigenlijk wat ik doe en alle juist
co-host
ja dus in je bent wel bekend met podcast
ja ik dat het leuk om te doen podcast en
krijg een andere manier bestond om ene
week die ouders dat is vorig jaar
geweest vorig jaar zomer hebben een
serie van van tien seizoenen opgenomen
klikken 10 seizoen 10 series die boeken
en je hebt gewerkt bij een 0 plus
populaires blinker
tenminste het was eerst blinker toen in
plus doen zoveel herrie en daarmee de
nieuw business zult ja klopt

we hebben er nog een oud-collega er is
een casper zei ja en we komen na de
kinderen spreken maar even terug
mailplus dit intratuin
ja en je was shopmanager bij
freerecordshop ja hij is overleden
ja ja het is helaas het is het schip met
kapitein en alle ten onder gegaan zonder
het is ja het is nog steeds het blijft
een naam die je ja die heel dior heb en
ook heel veel goede herinneringen hebben
om te mogen werken
het is jammer dat niet meer bestaat
zonder chausson
zeker niks aan te doen een vak
evenementen en snowworld hey
we hebben nu nog even over gehad van dat
je misschien een
leuke korting hebt kan geven aan zeggen
maar mensen die een huis willen huren
klopt we gaan we niet vertellen wat het
is want anders luisteren uitzending
kijk hier in dat je dus niet meer
ongeveer doorspoelen naar
nou ik weet niet hoe lang duidelijk zijn
maar tot eind kunt zeggen veel over
gehoord vast vragenrondje
en dan lichaam gaan we kijken wat de
kortingscode is en wat mensen er

verkrijgen en en hoe ze kunnen krijgen
met als belangrijkste netto safeway de
okÃ

er is dan wat leuks wat je afgelopen

week heb gedaan
wat zo leuk dat ik afgelopen week heb
gedaan jullie ideeÃ«n
iv ja olie is echt eentje is een goeie
hÃ¨
ik heb met mijn vrouw een hele mooie
fietstocht gemaakt ja je bent dus ga
dood ik ben getrouwd kijk een fietstocht
door zoetermeer heen en vanaf zoetermeer
naar rotterdam en weer en weer terug
lekker door de door de weilanden en
vieren wat er meer zegt ja de skyline
van rotterdam aanprikken en en er heeft
zich toch een beetje met mijn tweede
lichte rotterdam ja ja
prijs meer door komt ook de voetbal dus
en nu werk ik mezelf daar amsterdam
nee okÃ

nou ja ik heb zelf ook veel

goeds met amsterdam en ik heb dus al de
clubliefde
ja ik ben wel gestopt met fan zijn toen
charisteas in de spits kia
ja die kunt begrijpen en ben ik gestopt
met mijn stadion
en ik heb iets met ron ik heb er nooit

gewoond ik heb wel ooit doet niks zeg
maar hij ging verhuizen ik kom akersluis
tumors of den haag of rotterdam en
uiteindelijk is het in eigen woorden
maar dat ook gewoon net zo goed mogelijk
kunnen zijn zelfs mentaliteit kan mensen
dat is een tweede mooi van rotterdam
rotterdammers dat zijn inderdaad gewoon
aan buiten mouwen kaart werken niet zo
en zorgen dat die boten ja in rotterdam
ja die mentaliteit zich wil mooie stad
en dat dat paste dan beetje met met hoek
zelf ook in het leven staat
ja lul er gezegd niet lullen maar
poetsen en dat is ook wel mijn gedachten
maar ik heb wat onze kant tijdje niet
geweest bent zeg maar die gaan we in
rotterdam
ja maakt niet uit maar dan kom ik over
de maas
waarbinnen ja hallo wij maakt niet uit
wel even mijn moeder een nee maar hoe de
vrouw beelden via boei binnen en hij is
mijn toch al echt heerlijk
okÃ

wat is een amerikaanse hoe en wat is

jouw rol en mika ze zichzelf zijn
vakantiehuisje platform
wij faciliteren de verhuur voor
nederlandstaligen

huiseigenaar 60 landen wereldwijd
dus van arbeid tot overijssel hebben we
vakantie herstel van nemen staat
eigenaren en wij zijn de martells
vergelijking de neon therapy
dus wij gaan niet zorgen dat we
beheerders op locatie hebben en dat ze
dingen nee jij zet je huis online wij
zorg ervoor dat u de juiste vinden zodra
ze hebben gevonden
revit zelf natuurlijk gaan wij niet de
regio bepalen dus is er de bepaalt ook
alle regels maatwerk bij nemo betalen
hoe zit met de broer wat ze ook meer zo
erg aanwijzing te mengen en mijn rol
binnen micazu is heel veelzijdig
dus ik doe ze wel nieuw business
aantrekken van nieuwe vakantiehuizen
maar om een ook email marketing
duidelijker marketing het spreken op
events'
het contact houden met commerciÃ«le
partijen wat van vuuren
en daar tussenin ook nog ja waar ik
nodig ben schieten euro bij mijn
collega's
ja uitdagend ja heel erg er daar trainen
zodat het figuur ik ik heb beneden

strenger is voor mezelf door de krijgt
zegt van ik kom 's ochtends binnen ik
kom wel altijd heel veel binnen en
maar dan you guys ik ben om mee zo rond
een uur of 7 ben ik al binnen elke
een halve heeft dan grammen laptop dicht
en dan is de huis en
gaat geen laptop mee naar huis thuis
thuis en dan ben ik niet aan het werk
en dat is een hele strenge regel hoe
moet ik echt aan ouderen ik heb moet ik
mag max 10 minuten uitlopen
maar daarna is het klaar en dan moet ik
er een huis gaan want ja dat is dan kan
ik echt de hele avond oormerken
puur omdat ik het vaak gewoon heel leuk
en het bedrijf wil 5 een antwoord werken
dus heb je dan niet zoiets van dat je
dan is kindje wil een spreken op maandag
dat je echt in een flow zit een idee
vormen en verdorren en dan morgen maar
eerst even een stukje financieel werven
met sportschool die gedachten heb ik
heel vaak maar ik weet van mezelf dat
was ik zeg ik pak nu even door dan dit
morgen doe ik dat die dag probeer die
dag probeer en dan weet ik dat ik die 40
uur ver over heen ga en hem daar en
dames van ook als je naar door gaat

erdoor gaat uiteindelijk de kwaliteit
zich steeds minder en minder en minder
dus ik wel altijd gewoon dat is voor
mijn schreef vooral zorgen dat ik
functioneel ben en dat ik ook gewoon
iedere dag dezelfde kwaliteit geleefd en
dat ik niet aan het einde van week en
koppel bent waardoor ik echt fouten
maken
okÃ

ja wat is de impact van crohn nabij

pikachu en zo groot geweest het is een
ja sowieso ik denk in heel de treffer
borst is echt een mogen slag geweest
voor alle partijen en
en voor ons als de impact heel erg grote
omdat de huur en verhuur alles met
elkaar regelen
dus het nadeel is roller in is dat
moment dat een annulering was een
geschil was ja die heeft er gelijk die
wie moeten we steunen dus ja voor mij
was het vooral die de eerste twee
maanden zijn we zeggen maar april
wilt u mij ja ik noem dat ook ik was een
soort van blauwe helm daar micazu
ik was tussen alle partijen aan het niet
van okÃ

jongens waarom komen jullie

hebben elkaar wijzigen problemen en en

hoe kunnen we eruit komen dat is heel
pittig geweest het milieu want je bent
echt heel intensieve gesprekken te
voeren en mensen die voelen zich erg
benadeeld
maar we zijn er wel uit altijd
uitgekomen met mensen en het voordeel
daar het is komen uit het hele
corona vrouw is dat op gent ik heb een
gezicht van
we hebben om bewust de keuze gemaakt om
dit jaar geen tv en radio hun angsten
doen
zij droeg zou niet doen we gaan vol op
online dingen zitten
achteraf natuur heeft de beste keuzes
uit geweest want die media svend van tv
die was eigenlijk mijn geest en niet
onder zeggen van okÃ

we knallen alles

dicht
we stoppen dan even niks doen en we gaan
heel rustig afwachten wat er nu gaat
gebeuren
en zo we dus rusten gewoon twee maanden
kunnen zeggen voor heel erg achter
scherm kunnen gaan werken in gebouwen
gaan verzinnen en innoveren zodat de
wissen van bent dat als open gaat
dan kunnen we ook echt met grof geweld

eruit knallen en dan staan we ook echt
als een huis dat die fases zo warm voor
ons race omdat er heel veel innovatieve
dingen hebben gebouwd het bedacht hebben
getest die nu draaien en die nu ook echt
pro-versie er ook een cijfer ons dus dat
is een geluk bij een ongeluk geweest
voor ons
nou ik een monument ja of misschien hier
is oliver nodig want in trein in volle
snelheid gaat heb ik niet altijd de
mogelijkheden om nee
dingen die we nu doen en aan het doen
zijn hadden we niet kunnen doen als ik
er alleen toch doet en wat voor impact
heeft het zeg maar op de organisatie
zelf gehad behalve op de omzet en we
zijn slimme gaan werken
de organisatie is heel erg van in dat
sowieso heel veel bedrijf en trucs en
ondervonden van de
iedereen zoals op een door zijn want
daadwerkelijk westen en door microsoft
rings dat zingen zijn we gewoon heel erg
dacht gekomen dat je hoeft niet allemaal
kantoor moest een groot kantoor te
hebben
iedereen kan van het huiswerk en alles

blijft zoals het is alles werkt goed en
dat is echt een hele goede impact ron
schreef dus een veel slimmer gaan werken
veel meer binnen organisatie heeft de
holle gaan verdedigen jij bent dat je
hebben dat iedereen uit te gaan zijn
taak maar doordat ze online altijd u
samen zijn hebben heel snel kunnen
schakelen en hales ook problemen we
kunnen tackelen is dat heeft echt wel
heel veel goeds ons opgeleverd
okÃ

heeft het was het voor jullie

appeltje eitje om 20 thuis gaan werken
was de alles over daar klaar voor mij
was dat echt alleen rijbroek je het is
echt we hebben het het luisteren gat
tussen die die periode in we terugkijken
alle projecten die op het die stonden op
de planning in de snel moet zijn
allemaal plezier van juiste moment
uitgevoerd waardoor we alle voordelen
eruit gepakt we de raam in een stan zien
was van de onze service in een pand daar
werd alles en we zijn ons mij en wegen
naar dat persconferentie van van rutte
geen jongens om het op mijn huis zijn we
overgegaan naar microsoft in de cloud
dat was al gepland dat stond er klaar
voor dat heel kronen gebeurde en precies

in wenen grotere tuinzaden
gingen blijf en onze alles in Ã Ã n keer
klaar en konden gewoon een keer zo door
werken dus dat het lekker het is zo
lekker geweest voor ons
qua werken we hebben nooit stil gezeten
hebben nooit haperingen gehad we zijn
eigenlijk gewoon nog harder door gaan
lopen omdat we gewoon de middelen had op
dat moment de worden zoveel en bij
bedrijven dat door krullen waardoor
thuiswerken door veel meer efficiÃ«ntie
dat de eigenlijk ook veel meer op je
afkomt je veel meer gedaan krijgt maar
dat er ook veel meer gebeurt in heel
veel inzet ook waar je bent natuurlijk
ook als als persoon bent
ja je zit als wij echt kontje te werken
dus die afleidingen van de collegia geen
bureau ontstaan
bent of zetten maar het is een weg dus
je je werktempo zo veel hoger en die
maakt veel meer dingen af omdat je
gewoon in je eentje zit je gewoon werk
te doen in deze geen afleidingen dat is
wel heel fijn gesprek en kwamen je tong
als toen bij elkaar of neerzitten eerste
periode dat is echt een charmant en

en vier gimmicks is teams dat de mens
alle gewoon een koel houden en je nog
twee banken wees voor vervreemding want
dat was waarschuwing die ineens
afvalberging begin gezegd maar die gaat
ook in de vriend en die zei maar ja je
moet zorgen dat je dat je personeel niet
gaat vervreemding van het bedrijf
ja dat is wel een vooral binnen de werd
algemeen directeur die had dat is echt
een man van elkaar zien en ogen
aankijken samenwerken en dat hij wil van
gedaan en hij toen ook was dan ook in
daar best huizen voor maar uiteindelijk
is het heel erg goed gekomen maar ik had
ook een that thing is
jaren je gaat deze manier konden zitten
en mijn dat je mijn kennen kantoor komt
hoe gaat het dan b dan nog steeds
die eisen langer of parken meteen op en
schakelt in elkaar mozes het wel heel
goed gegaan dat de eerste fase ben is al
een enkel element cultuur geweest toe
kom ik er bij hen zouden gewoon echt een
hele planning wanneer ze die plat door
en daar hebben nu ook echt de delen
werken tonen instelt betreedt okÃ

die

marketing is op die er gewezen
team zilverdam dan is customer care

aanwezig en dan weet je gewoon precies
wanneer zijn die mensen daar
en heb je nodig en moet je die dag ook
kantoor aanwezig zijn goed gereden
teken hey we zijn geÃ¯ntroduceerd
of tenminste wat mark van den berg van
spooler
inmiddels manager bij spottend heeft ons
interesseert dan elkaar dus daar komt
het verhaaltje spotlight naar voren en
spot en stuurt
onze hulp van de podcast ja dus ik zei
nou dan weet ik wat ik in een
succesverhaal
van van jullie die klanten het cda dan
moet je bij micazu fijn dat hij dat toch
ja nou ja hoe zitten jullie helemaal
gelijk de deur en heeft gezegd uw e-mail
marketing in nog voortduren met wat jouw
rol daarin op je
jij mijn rol zegt ik ben email markt tot
groei zo heb ik er gezegd binnen blijven
was het met iemand gebeuren dan moet je
mij om de aanspreken en we zijn ooit
toen ik begon ik kwam binnen in 2017 en
toen was het een ja
spoorijzer hulk mailer dus dat geen
tactiek achter geen gedachtegoed niks om

stuur hier een mail en we zien wat eruit
komt
en we zijn zo dan af te reizen begin
2018 ieder kwartaal zijn er overal
stukje weken gaan bouwen van het woud
aan zorgen dat we de dan verbinden
hebben dat we de data aan segmenteren
dat we ook de mails die u sturen steeds
dynamische michael basis van wat we
weten van personen
ja natuurlijk begonnen de getoaste
marketing zijn bestaande klanten is
gemist hebben geboekt op daarmee doen
via parijs en producties gaan maken van
nee okÃ

als iemand land aanroept in

januari
wat moet hij dan ik jij erop en dat is
waar stijl met een gezin met een goed
met ons zonder na alles
en ze zijn heel lief die de populatie
wist okÃ

als jij in thuis 18 met ze twee

weg bethalee
dan is de kans 35% dat je het jaar erop
en spanje gaat
en ga je een curaÃ§ao dan was de kans
tips en dat je met portugal ging die
producties die konden maken dus we
konden aanbevelingen gaan doen maar wist
nog niet die mensen te zuidlaren

wat willen ze het zoeken ze dus zijn we
eerder heel simpel gezegd van we gaan
ook alle urls maar een lamp in zit hij
gewoon op op inzetten
en die product igo langkruis spanje dan
kon ik word boos op ons planners die
thuis kwam die in zweden woont weet iets
weten hem iedere taal moet je
aangesproken een beetje aandacht kreeg
meteen een twink interesse land komen na
een vleugel mails en in emails waren al
een thema boeken
het met de hond op vakantie het zwembad
natuurhuisjes noemen erop en al die
clips die werden opgeslagen
achterschermen
zodat we aan het einde van die reeds is
de het land wil je maar ook de hoe ziet
jouw vakantie gedachten rijdt zonder dat
je maar iets aan moeten denken waar is
conflict zouden je profiel opgebouwd en
kon de wereld aan vering kan dat zijn de
hemel en uitbouwen dus we zijn alle
mails en maar die dames gaan maken dus
alles wat we sturen dat ze heel veel
lijsten van mails en die worden helemaal
gereduceerd naar een heel klein mailtje
paus gewoon het profiel wat er een weten

dat zijn helemaal gaan uitbouwen en
verder gaan denken en uiteindelijk kwam
op het punt om zijn droom ja
we moeten nu een stap verder te maken
moet u niks daarvan worden want we
willen ook huizen huizen laten zien we
willen we op net zoals op funda zegt van
joh waar zoek je huis okÃ

toepassing je

huis online komt krijg je zijn dat zijn
dingen die wil je heel graag met een
technologie die op dan met alle konden
niet de huizen die buiten-gebonden hun
eigen naar de eigenaar soms in de
database
dan konden producten die hadden zoveel
verschillende varianten dat kon je
konden niet in spotter kwijt dus een
bezoek te gaan maken van jouw boek dat
hebben we dan nodig want zijn we
uitgekomen bij en kuste we deden
platform en die hebben dus daarmee weg
keek naar wat hem datum wat willen we en
hoe kunnen die data weer aanspoelde
koppelen zodat we echt heel goed dringen
base gaan werken dat als je ze we weten
wanneer je zit nu te kijken naar huizen
spanje
je hebt zelfs het specifieke eisen
bekeek m'n bepaalde kenmerken

okÃ

heeft nog niks gepoept die twee

dagen later een mail sturen
heel simpel en look like en nieuwsbrief
maar naar onderin staan de drie huizen
die beschikbaar zijn die hoge
beoordeling cijfers hebben heel booming
binnenkrijgen maar die onze past bij de
categorie waar ik heb gezocht en dat was
dan met zodra je openen voor ons dat we
zien dat dat soort mails en en
conversieratio 5,9% ja dat dat het was
de panden nooit voor
ze zijn naar kijkt laat ons even gaan
kijken met mensen die een boeking niet
afmaken dat we die ook weer gaan
benaderen kwam 7 tot 8 procent conversie
hebben dingen dus het is echt ons heel
sterk geweest en zien van binnen travel
is het zo belangrijk om te luisteren
klanten luisteren naar de data wat er
gebeurt maar niet alleen te kijken naar
wat doet de data dat wordt geklikt wordt
roken we ook gaan kijken naar buiten wat
gebeurt er buiten dat je weet van bij
hebben heel veel sterk gezegd van
zeker in deze periode als een land op
overheen gaat gaan alle campagnes voor
landschap het dus moment dat wij worden

dat
portugal op slot ging weer portugal ging
uit portugal portugal gaat eraan is
hebben alle landen constant tegen kijk
van en wat doet het met iedere dag
mooie toegewijde niet zo geregeld dat
het portugal uit enginn druk op de knop
is om is dat is Ã Ã n druk op de knop onze
bij klikbaar
en ik willen we hebben rode gezicht
gewoon wat we doen met datum groter het
ook gaan doen
iedere dag zijn we dat meten is geen dag
dat we niet weten wat er inderdaad
gebeurd dan kan ik die koffieservice uit
mijn hoofd spelen omdat ik ze iedere dag
door en ik zie iedere dag wat er gebeurt
en ik denk dat dat ook de de crux is met
email mark ruffalo en dat ze dat heel
veel bedrijven denk ik om de schotel in
ze denken het is een knop reset met me
meegaat in de conversie google binnen
maar je gaat niet kijken en maar als die
mail inmiddels over vier hebt en ik zie
het ook mail 2 min passeert dan 3 en dan
4 en waarom doet middenin met twee dan
ga ik ze verwisselen kijken of het
aandeel tweede groep aan het momenten
een consult maar weer blijft gaan

verbeteren verbeter er beter in worden
en altijd weer nieuwe campagnes aan de
bouwen en die weer in het meten we
kijken economie
dus je net ook voor iemand die start met
de maquas advertentie
okÃ

het op je begin met maken maar drie

dagen benen goed lijf om binnen blijven
en na 14 dagen nog steeds niet aan 1 st
aan zee en op al die momenten weer
gewoon een puur informatief document
stuur een mailtje een white paper
om die mensen te kijken van waar
qlikview waarin je klikt op tips of van
de gj dus de kans groot dat je nog niet
je foto's te in de bestaan dan kun je
daar voor geweld we zetten heel erg het
is boven nog een simoens voor ons er
gewoon
een groot de lifeline geworden aan
ambulante zeker ja mooi ja dus het is
heel gaaf
en maar je voordat je zeg maanden het
email marketing begon al jullie toen ons
op ja ik ben dus ik heb ooit een keer
toen ik bij spoor weer werkte heb ik het
verkocht aan micazu anke en niet eens
hoe die had hem begin met vacature

openstaan en ik had zo'n goede klik met
de bedrijf met de mensen dat jij gewoon
en je ik wil nieuwe ook aan de knoppen
gaan zitten
ik kan heel mooi vertellen hoe het werkt
omdat kan de maar nu wil ik het ook zelf
gaan doen en ja toen kreeg je in van uw
krijg je de kans om okÃ

laat me zien wat

je kan gaan we doen en ja en nee marty
je kwam en toen was het zeg maar is al
na een grote lijst en
en hoe lang heeft het proces geduurd
voordat je echt zorg dat die conversie
ja dat is wel jaar geduurd om snel ja ja
maar omdat we gewoon zullen daar iedere
dag we zijn er mee bezig het is geen
zo'n vijf dagen week zijn gevoel in
martingaal schaar hamer omdat maar onze
strak mogelijk krijgen schoonmaken poep
ruimen testen dus dat henry nog steeds
iedere dan iedere dag en hoeken
wanneer je dan tijd voor je persoonlijke
coach en je vrienden een schok expert
zo'n uw coach en die doe ik dan in het
weekend dus dat is en dat is het ene
keer bij ieder weekend b&b steeds met
die net zo praten en met sommige dan is
te huur channel
bij daarentegen zie ook spreken over een

aantal weer kom maar goed dat en het
fucking spel dat is eens per jaar dat je
dat moet doen is dat elk omroep en waar
ze segmenteren jullie allemaal op
ik denk je beter vragen we niet om wij
zeggen ja op ons leeftijd land reistijd
reisgezelschap geslacht
land streek plaats gaat rond mee gaat er
geen mond mee met zwembad zonder zwembad
die
riviernatuur huis villa appartement type
accommodatie alles wat er maar is
duits is een teren op ze weet ook als je
boek wat is diep uitzoeken geboekt
ze weten ook gewoon van okÃ

ik ben villa

gehoekt met zwembad
je kinderen mee in spanje kans als ik nu
op mikado kom en ik zeggen ik wil
frankrijk dordogne
een wifi zwembad dat ja en daarna kom ik
probeer er dan fluit ik ergens mima dus
af aan heb ik al die segmenten zitten
gelijk in mijn ideaal ja is zo groot
graaf en ook met zo'n is om zo'n kust we
deden platform het is niet alleen wilde
toen zijn ook echt de website aan de
pers en zere op basis van een bezoeker
dus rond iets waar we nu naar kijken

scenes van stel die jij zorgt voor het
coachhuis het twee personen met kids
okÃ

top komt de volgende keer op de

homepage
dan zie je dus de hoofdfoto is een gezin
met kinderen of er als het voor jou met
je partner gezocht plezier in een
instelling zodat de echt gaan zeggen van
die een de website moet overal
jou aanspreken op je voeg er wat we
weten hey jij zoekt om met z'n tweeÃ«n
dan zie je overal stelletjes
dat is dus waar we nu een bezig maar ook
een hele simpele conversie knaller die
hadden gevonden we wisten vanuit het
pop-up campagne
hier is 0 hevel zegt hoe werk ik er zo
weet u we werken we zagen was dat ruim 4
zit procent klikt op hoe werkt micazu
dus dat was onze wij openen van okÃ

onze

boodschap is niet duidelijk
er zijn we in het boekingsformulier
gezegd van als je 10 seconden wacht komt
een pop upje naar boven en die vertelt
je hoe het betalen werkt heel simpel was
een waren vier regeltjes
we gaan testen en verschil tussen mensen
die hem niet zagen
converteer de 15% en zien wel zagen 32%

en toen dan zitten er warmpjes dus met
een heel klein blokje text verhogen de
conversie op een dagen
er zijn zo op uitkijk van mond en
boekingen
let op nummer 2 kamers beschikbare
teachers nu snel bij okÃ

dus in de leuk

maar we willen niet zo doen wij willen
ik zeg altijd al meer proef met de
buurman maar die alleen tot dat hier
ziet om dat is niet waar de boogschutter
net komt dieren zijn we winnen die man
zijn die je af en toe wat neus rijst en
vinny die geen problemen gaan mochten
doen en ze wilde ogen die had steeds
doen niet zeggen van boek meenemen van
zeggen hoe je hebt maar wist gaan zodat
er gaan 12 ons mensen al afgelopen weken
naar deze advertentie hebben gekeken op
heel simpel iets
een conversie verschil was 0,3 procent
op mensen niet zagen
en zo zijn we heel veel kleine dingetjes
gaan doen gewoon kleine subtiele nuances
op de website die nu al groot
converteren en aanbeter estonia nou ja
testen testen testen en gewoon weer
kijken van hey okÃ

we hebben nu naar

binnen en dan gaan we uit the winner
gaan we weer naar b te gaan weer iets
anders hoe je er een dat dat werkt zo
gigantisch goed dus ja dit is ik zeg dat
ik zei laatst op de
nima marketing weken
2021 regering sterke is ingepast begin
staan aan de vooravond van de meest gave
dingen die we kunnen doen met mieke zo
we zijn nu pas eigenlijk uit van ons
horen testen en nog niet eens
nu denken we nu pas tien percent
benutten van de systemen die we hebben
en hebben jullie dan ook groei kapitaal
nodig of is het alleen neem je niet
nodig
nee dat mooi is voor niekus is dat mieke
zo is officieel uit wat je ontstaan
vanuit d-reizen en achter d-reizen zit
weer de van de proef familie en zo is
het dus gaan door gooien en is ook als
algemeen directeur is er van der hoek
dus wij hebben we hebben een heel goed
bedrijf een hele goede groot holding
achter ons staan waarmee we dus die kans
kunnen dus mieke zo is ook we zijn niet
afhankelijk van
echt zijn investeerders om door te
kunnen groeien en we kunnen dat heel

goed binnen bedrijf ruilen
en als onze kracht denk ik nou ik weet
op dit moment niet of die racen goed
gaat maar de huis is verkocht en een
duitse nu aan de duivel zeg zeker snel
behoeft
ze zijn niet echt onze algemeen
directeur heeft vorig jaar is hij echt
dan eigenaar geworden van van mieke zo
het alle angsten gekocht en het is niet
echt zijn zijn bedrijf de reiziger en
d-reizen series naar gekocht dus het is
nu
die tijd we zijn echt een op zichzelf
staande blijf worden en ja ik heb je ook
staan waarom ziel zo belangrijk maar dat
heb je eigenlijk een beetje uit te
leggen
het is 4 raak alle school ja ja het is
echt heel lang en we hadden het
voorafgaande dat we live hier met iemand
kast had het erover dat je een podcast
van mijn luisteren van ik klom ik zag
echt echt kansen voor jullie om dit ook
op te gaan pakken want als wij
natuurlijk gaat zetten mensen
onderzoeker van ojo je gaat en waar we
heen op vakantie want het u naam heb wat

is uw hoop gave
frankrijk maar segment met z'n vieren
hun pan men kan ook al die segmenten zo
inkoppen
ja of dat hebben jullie vast al
verdachte ja ja nee dat is een
we hebben een eerst in gewoon heel
simpel testen gedaan van in het weekend
moment dat we drugs op de website gewoon
simpel beige chat aan en praten met
mensen kijken of ze zeggen luister naar
ze nummers er een vast niet
we zijn vast niet ja ik zat gewoon niet
in het weekend ik zat in het weekend
zodat ik gewoon lekker chatten en ik had
ook redelijk om doordeweeks terecht en
dan komen de mensen gebruikten okÃ
wil je wat zoek je wat heb je in
gedachte waar waar zit je vragen
en toen zijn we dus net hebben de hoeft
niet geholpen en nu zijn we dat een
model aan het maken
maar daar is het heel veel rekenkracht
achter dat je en na het zeggen van okÃ
ik kom op een land
ik wil wat gaan zoeken ik hoef eigenlijk
alleen maar precieze tot in detail kan
ik zeggen wat ik wil en
in je mail hebt meteen huizen die

wat

beschikbaar zijn in die maand aan alles
zal doen maar daar zit zoveel
rekenkracht achter dat merk zuiver leuk
wooden eerst in een man testen heel
kleinschalig en dan gewoon gaan kijken
wat komt het uit wat converteert het en
de langzame en opschalen
maar dat is echt dat is niet zo groot
dat ook ja dat wordt een eigen project
ja dan ga je dan samenwerken met zijn
bijvoorbeeld anime of nee eerst als ze
zullen er in huis en met onze kussen d
geklets van partners hou het echt
helemaal opzetten nadenken en dan is het
in eerste als is gewoon echt neerzet en
heel goed testen en daar willen wij gaan
door pakken en
vooral met de gedachte gewoon kijk
nederland is mooi is heel gaaf om om als
markt hebben maar daar ook ambities
we willen ook een kijken van job dat
kunnen we 1000 tot kunnen in frankrijk
doen en dan zo'n punt zijn dat je net
zicht want dan miljard moment ik sterk
partij gebruikt om te kijken hoe gaan we
dit paul zult je jullie hebben in die
andere landen neer op dat willen we
willen het hele concept zoals nu is in

nederland dat u een duizend dus dat je
ook duitstaligen duits samen gewoon stap
vast aan dat je altijd in je eigen toko
communiceren met de eigenaar
dat is wel de de filosofie die mieke
zoals het de hanteert ja en weet je ook
het percentage van zeg maar de
conversies wat email is en waar komt de
meeste conversie vandaan
de top drie conversie de hoogste dat is
een werkte zoals het zijn
boel is echt gewoon de de les moet
worden het wordt echt
ons zo gigantisch goed maar ook omdat
wij zijn een klein bedrijf zijn niet een
boeking die miljoenen dancing om te heel
gericht schieten en heel kijken naar
data en dus van zijn sterk maar het is
adwords dan komt sociaal en dan is mail
heel slecht de derek en elke conversie
van organisch organisch gaat heel goed
maar het is wel het eens met die stoute
wisseling ene keer zal je adwords zien
dat hij heel goed gaat omdat we net de
juiste campagne hebben gevonden
en dan een keer pakt hem ook charisma
organische heel erg afhankelijk van waar
kan met op dat met eventjes naar voren
in zoeken terug en je hoort en uit de

mooiste ras er zat een keer in het
reclameblok van de voice of holland maar
ook echt de laatste commercial
ja dan ga ik je organisch en ik er soort
van vuurpijl hoge
en weten van okÃ

deze is zo goed maar

nader eens van dat soort ding is je gaat
omhoog maar je kon ver zeer koude
beneden of die mensen kerken neefjes uit
en fresh juice ik er zijn nu veel meer
te kijken we willen juist veel meer
gericht op de mensen die op de zijkant
dat dat ik er meteen een conversie
gericht is niet maar schieten zorg dat
is heel mee mensen's uitkomen rond
heeft heel vind het op je conversie ja 7
en nummer 1 adwords nummer twee was en
social social facebook facebook
instagram linken in adverteren of gewoon
of gaan bijna wij hebben we doen heel
veel met
juist met de kermis health and b
retargeting zoals de mooi van ik nog
steeds coolblue als ik die laat ik ook
heb bekeken dat ik nu over later ziek om
incident tijdlijn drinken water koken
weer voorbij komen
dat is ook in dat u lijdt er zich mee

die huizes die moet je dan ook weer over
terug ga zien en soms ging het wel
vermoeiend
ja dan heb je hem al gekocht en komt nog
ja ik denk omdat dat dit je zo
natuurlijk in die in in marketing werken
dezelfde marge weten hoe het werkt is
het prikkertjes veel meer omzet in musis
die zich en julia pap
maar ik wil nog de de consument die niet
weet hoe het werkt
nee d oh maar in dit is hebben wel een
idee maar het je nee ik dus beetje een
les en alle andere dingen
ja ja wat zijn dus andere marketing
tools dat zijn dus adwords en socials
ja weinig op die we jullie mensen op dit
moment jullie meeste en grootste kansen
grootste kans ligt betalen om dat is een
daling
ja de betaling omdat je nu dus je boekt
via de site
de verhuur geaccepteerd je boeking en
vervolgens geeft met de verder regelen
maar je betaalt ook aan die verder en
daar is het ook de angst bij huwelijk
wie is die van bestaat die wÃ l bestaat
het huis wel als iets misgaat waren wat
gebeurt er met mijn geld

dus heel veel angst omdat je york doen
verhalen van de airlie beach mee wereld
die hoor je overal dus het is het heel
engs kom aan
bovenaan tristan vijftienhonderd euro
over te maken wiens huis te blijven
ja het is 15 monteur dat je even aan en
weer aan een onbekende met geef heel een
in ander land in een ander land
je weet ook niet had master aan en ga je
naar land hoe stijf straks 9 voor een
gay bar
kristal een manier oh nee de woningen
bieden ze zijn allemaal enge dingen
en daar ligt voor ons gewoon zo
gigantisch de kans om te gaan zeggen van
nou we nou zorgen dat die betalingen via
het platform leuk want als je aankomt en
we willen niet de geleerd zo'n fout om
ons concurrent we willen niet zeggen van
hey gary je moet dit gaan doen
een verre je mag ik gaan doen
emoticon sfeer de bij iedere poging om
zeggen wil ik vind het plasma laten gaan
of in ik drie mijlen en mijlen verder
zou uiteindelijk toe gaan merken en dat
een aanname ik doe dat als ik voor 4k
toen een boeking kwijtraak omdat de

huurder die nu wil en gaat het om hem te
zie onder troubling hengsel ja ik moet
ik tot mijn zoon moet gaan doen en voor
de huur is het gewoon heel fijn en dat
zo'n uit al die chatsessies in het
weekend kwam heel vaak de vraag hoe kan
ik erop vertrouwen dat dit huis bestaat
ik denk dat ik die in zou durven om
recht tegen de zijn vent nee het is ook
veel een stel bij ons is proces heel erg
van een huis kompas online als bij
online willen dus er zitten gewoon twee
werkdagen tussen hun online komt
en in die 2 dagen controleren we je
helemaal als verder dus we gaan kijken
op een fysiek of grote want je gaat alle
dus allemaal dus gaan kijken okÃ

je zet

het juist daar staat ook een staat er
een huisje jaar dienst eigenlijk want
huis
ben jij ook de betaling dienst
betalingen aan het platform ouder die
manier dat is een die meer okÃ

je ben

ook eindelijk uit klopt alles wat er
staat en als knop wat er staat en bij de
kleinste twijfel ga meteen contact met
mijn zeggen okÃ

we willen graag een

kopie van de aankoop van een woning
hebben met daarbij een kopie

waarbij we echt kunnen zien diegenen die
hier staat dat het deze besproeid
hebben nergens die gans in kom er gewoon
op we hebben gezegd van
liever een heel select
producten port solar met je hebt maar
van weten dat goed is
in plaats van dat we zeggen ja we hebben
door een nieuw huis opstaan maar zo
minium staan de wetering dus naar onze
redder in van de
eerst papier we zijn langs hun beurt ook
nog even consument web voor commerciÃ«le
partijen waar is ook al mijn testen
testen en kijken wat gebeurt het goed in
de gaten blijven houden waarbij beneden
gaan zullen nooit zijn gewoon dit gaan
doen en klaar is altijd heel rustig aan
door langzaam lopen gaan kijken wat er
gebeurt
zodat als mis gaat meteen dit kunnen
doen en dat werkt heel goed
okÃ

en warme zo'n betalingssysteem dan

aan voldoen
hebben jullie om platform op het oog nee
ik er is om zijn jou is het al rond op
ja nee je hebt de primeur inderdaad
vandaag gaat hem wilden hebben ongeveer

duurdere dat het rond is en dat het all
life stout ah we zijn met wie zij een
ander klaar online te koop platform de
die is ook voor natuurhuisje marktplaats
ali b daardoor hun alle betalingen
racers daarvoor en dat is vandaag live
gegaan we zout voor hem bijna jerry we
zijn in de hun over gegaan omdat
het gevoel bij de pijl goed is zit in
delft aan die lijnen een leuke gasten
maar ook omdat we zeggen van kijk er
naar uit hoe doet marktplaats
bijvoorbeeld is een geweldig systeem
ja ik verkoop wat en ik stuur in app
betaal verzoekje
en men dat ik heb betaald dan krijgt u
een verkoper chimp wil resultaat x timon
hij zich door ben een save and share het
is verzonden
en als ik hem heb gehad ik heb gehad en
ik echt ze geld dat wil je je wil gewoon
dat als die uren bij boord en komt ja
het klopt ben ontvangen klik okÃ

als ik

geen geld reden
uur je gaat uit het huis verder ik ga
even checken en die zegt okÃ

huis en was

schoon tussendoor de niks kapot
klik even hier borgen terug en dat
kunnen hun gewoon heel goed faciliteren

en ook gewoon gaat er niet door wordt
gang meer over dingen terug draaien
dus nou dat was echt een een eye-opener
voor ons om gaan zien wat er allemaal
mogelijk is binnen zo'n systeem
ja en ook betaalmiddelen is het gewoon
standaard ideal en creditcard of ideal
creditcard paypal
advies helemaal af te wees om een
mogelijke
door om heb ik al plat wordt weet je al
heb je al gehoord van de nieuwe
betalingssystemen zoals credit kliks en
in drie en dat ja we hebben ze hebben ze
allemaal bekeken we echt heel erg
dit was niet om het even wie noemen we
kregen allemaal wel heel goed bekeken
maar
puurder de de techniek die er achter
scherm er lopen en was voor ons gram
daardoor zich heel de fuck toen zeg dan
hier gaan we voor dit wordt wel
en ook gewoon samenwerking tussen onze
programmeurs het hele bouw van de
interface achter de scherm dat is heel
goed verlopen dat beckx zegt nee dit is
voor nu een mix media we moeten
natuurlijk we zijn nu over gaan dood

puur betalingen van versies het platform
dat gaan huren is abonnementskosten je
commissie kosten en
dan gaan we daarna gaan we dus niks aan
te ver is pijnlijk smederijen dat echt
hele betaling wordt geregeld
en dan gaan we het uitrollen en
bedoeling is dat voor het hoogseizoen
januari 20 en 20 staat gelijk werkt het
okÃ

want voor mijn beeldvorming wat

betaalt een faire du de dan aan jullie
verschillend werden maar had kiezen
verder kan zeggen wat ik wil met
commissie werken of het wel een ik
afkoop doen en dan ben ik klaar
en commissies begin met 9% af cocos 229
euro per jaar per advertentie en dan een
tussen model is via een hoofdpersoon
commissie en 990 euro peer
okÃ

dus even kijken

per advertentie en hoe moet dat dan zie
je ook wilt je getoond wordt 9 dus jij
vier huizen aan je veel lichter
ja sprite ja en wat is niet als je een
huis half jaartje of een mandje eraf
haalt omdat je man een ander buurt heb
je betaalt gewoon puur per jaar en wat
je daarna doet nu immers altijd over
hymer een wegen we vier mee ik heel veel

plezier doen niet moeilijk om okÃ
van gewoon puur interesse stel ik heb
een huis in frankrijk en ik ben
aangesloten bij die kan zo
oh doet zo'n 40 uren dat die tnt
de serie vaak de enige partijen waar ze
er zijn we partijen die dit zeggen van
wij het alleenrecht van de woning waar
we overzicht van
is meer ons gehuurd super blij zijn met
je hart god maar mijn dat je ze altijd
al geweest
wat wil je brief olie me gaan draaien of
weer je af en toe leuke kwaliteit of in
combinatie van mijn zeggen ja ik wil een
volume rij
leuk dat je een ons komt in de was goed
maar wij zijn nederlands mark dus heel
klein onderdeel b van uw er eieren moet
er echt airbnb overboekingen bij pakken
wie is een pak erbij als je dus echt die
die je kent in de pap hebben diverse
waarbij jullie om een heerlijk verhaal
waarmee ik klik heb wat een geweldige
reis
dat zijn degene die rivier mixen binnen
had via er wier zodra je gewoon een
grote volume binnen

wij zorgen voor dat je net even dat
leuke stijl binnen krijgen die waarmee
een hartstikke leuke relatie misschien
opbouwt waardoor kunt heel ver dus
verhalen en ik kan mijn verhaal uit dat
je denken ja dit is waarom willen doen
ja maar je zit er dan dus bijvoorbeeld
een tussen platform tussen bedoel ik
eigenlijk dus een ander sevilla door
dubbele boeking rivieren boeking
en die zit er een heel veel mis het mes
hebben allemaal bewerken alle plaats van
mijn werken
qua kalender op hetzelfde systeem via
ical en zo kunnen ze alle kan en ze
elkaar koppelen aan het boekje er wie
meer dan chemicus worden we bekering en
vice versa
ja ja okÃ

dus daar zit een tussenlus

zeggen kijk en waar liggen op dit moment
ben ik voel de pijn punt om te groeien
persoonlijk en
als het lijf er komt ben ik nu meneer
met je daarmee beÃ«indigen we zo komt er
persoonlijk in de vooral de grootte van
de 10
er zitten met acht man en waarvan er
email marketing of in acht man
micazu okÃ

ja vrij weinig waarvan vier

mensen customer care
we hebben een echt voor de techniek
een voor content marketing en afweer
directeur
en that's it dus dat kamp is ja ja en
daar zit gewoon vooral de kijk nu zit
het alles voor de rest hebben we konden
verdeeld onder bureaus
dus in de uit hebben dan weer voor de
cha voor socials rubriek voor het
boekingssysteem ze we daar
onderbetaald plasma zitten we daar dus
heel verspreid maar we weten ook wel dat
dit kost heel veel geld in moment dat ze
naar binnen gaan halen en zeggen voor
hebben geen zelfde mensen opleiden en en
echte mieke chauffeur creÃ«ren die met
passie praat over bedrijf die die het
snapt helemaal ja die en dat wordt een
heel mager kostenpost voor
marketingbureau ja ja het gemiddeld
uurtarief is erg hoog en dat uurtarief
partijen niet aan hun aan een full-time
acteerde deze dagen die bij concerten
nee en bewijs prikken
facebook apps die bijvoorbeeld
intereffekt en de organische we intern
at stage nu echter ja wij weten dat echt

die interne heb je kunt ze beslissingen
nemen dan
en daar zijn die ze met kijken met zo'n
om zo'n kus mijn deden plek zou kunnen
dat er maar aan studenten uit we dus
even kijken volgens is nu heel erg de
leerschool van marketing we zijn werk er
al te doen dus dus geen geen twijfel
homo of doen maar je moet wel weten dat
mocht je weggaan kan je het dan ook nog
zelf iemand houdt of loopt alles op hun
systemen en dat we zullen wel zo dat als
wel op ons systeem letter y dat mocht je
ooit een keer bij me weggaan
die altijd wel gewoon het in eigen land
kan halen en dat is wel voor ons heel
erg de de de regel geweest als het moet
moet u het zelf kunnen doen
nou dat ja jazz handig en slim en wat
gaat er een review liever andere korte
termijn
het bedrijf wil terug loopt gaat sowieso
veranderen dat is een hele grote stap
voor ons en dat gaat gewoon heel veel
voor voor verhuurders gewoon zoveel meer
koesteren en ons we dachten en zo krijgt
dat het gewoon wat boekingen ook wel
echt een stimulans heeft dus het is
zullen ze het niet alleen naar de

verdische communiceren moment het echt
eenmaal liveverslag bij de huur is
communiceren in lijster en op dit moment
kunt ook zo gaan doen en dat is onze
enkel erg van hele hele grote stappen en
hoe lang duren denk je van dit je alle
verhuurders op dat systeem omdat ze
mogen kiezen allemaal gaat nooit lukken
neem de utopie dat wij in denk ik gewoon
heel eerlijk als ik dat ik de keuze heb
alles dat ook zo'n vinkjes hebben naar
frankrijk is' en werd boeking kan je het
gaan doen
maar dan dat is ook altijd voor kiezen
dus dan laat hij al
dan ben je doe je gewoon niet meer
meningsuiting nee hebben en we hebben
wel voor gekozen om in de eerste fase
en we hebben nog geen enkele dankbaar
zeg maar het zal nooit zo zijn dat je
daarop kan filteren
want dan ga je dus eigenlijk kiezen voor
jezelf
en dat was heb ik kies altijd voor die
verdi's voor ons belangrijk en daar
luisteren naar de ze nooit zeggen hey
het wordt een filteroptie het wordt een
labels hij had en zie er gaan we niet

doen
het zijn ouders zo de verder mag bij
iedere boeking beslissen ga ik het wel
ga ik niet wie ik wel wil ik niet aan
hij zou zien die hier de die gaat begin
zeg maar ik wil het nrc
pierre je vier boeken en daarom is dat
gaat niet nog wel meer dingen weet je
wel
ga doen want het einde van dag is het
geld in helaas geen jan jaap kosten
verrekenen voor
aan enkele uren er zit wat ons actie
kosten zijn er af noemen en zijn je in
je acceptabel of een jaar nadat het
echte minimalistisch middag het is echt
bijna dat we zeggen voor een kwartje doe
je net dat we er niet Ã Ã n keer door punt
van hij warm dan ook weer aan betaald
omdat het tabblad voor moet weer de
kosten betalen dus daar we wel rekening
mee houden
die ik nu bijna Ã Ã n op Ã Ã n door een
indiaan in theorie
wij willen er namelijk nog die naam de
commissie en alle moment dat zoals olie
model okÃ

hey wat is de doelstelling

voor tweede helft van de gang 2000 jaar
sowieso einde van het jaar

de finish bereiken breken je dat is wel
de de grote woestijn
hopelijk nog een wind we zitten op de
goede lijn we gaan goed dus dat zou heel
fijn zijn hoe bedoel je dat is vanaf de
start van mika en zo uiteindelijk brink
hiervan een regionaal dit jaar dit jaar
door alle kroon op riekele dat recht
zeggen als we dit einde van het jaar
spreek liever splash licht winst dan
hebben we echt heel blij maar heel erg
bouwen tot worden
het doest doelstelling was ooit om de
10.000 vakantiehuizen te passeren
maar dat is gewoon onmogelijk geworden
omdat die verhuurder die zit nu even op
saus die gaat nu echt niet vuren
want je toch jaar kan bramen naar de
markt en bonheur daarom dus dat is wel
voor nu even de doelstelling maar
voornamelijk dat en inderdaad niet
betalingen hemel
god heeft met dat is echt 1 januari
klaar zijn om gas te geven
ja ik hoop dat je lukte
okÃ

en wat is de doelstellingen voor

niet pauze voor over vijf jaar
internationaal ja en dan europa over

bij vuil europa en dan vooral een blok
zeggen er gewoon
concept over gaan ieder land goed
neerzetten omdat wij geloven dat die
echt de france mensen fransman die wil
in het frans communiceren
hierin zijn engels te praten die van
trance praten in wij geloven in de
kracht
ze hebben heel erg doet denken dat staat
heel sterk er is werk die weg wil
daarmee de
in-ear van rulo te gaan wij proberen te
veroveren en draak haku verder te gaan
doen af hoe ziet dat er dan uit dingen
horen dan heb je zeg maar zit dan het
hele team hier of zit dan het hele team
door europa heen met allemaal
uiteindelijk wel ja vestigingen
ja want die duitse eigenaar die dook in
het duits met zijn verre organisatie om
praten
hier zit de duitser zit ook hier maar je
wil in de markt scheiding wil in de in
de community staan en als je een in den
haag zit dan weet je wat er in duitsland
speelt nee maar weet jij wat in limburg
speelt nu
nee ik weet niet of er een nummer speelt

mij maar de euro
jij zit natuurlijk dan met het nieuws
over als en engels dat dat lukt
ik mijn engels is mijn tweede taal dus
daar kan ik me heel goed uit de voeten
met halen maar daar is toch wel een
markt apart waar je echt al heel goed
je moet lezen wil je daar een groot
spelen kunnen worden we hebben aardig
wat concurrenten als probeert in die
hebben ook al een klapper gemaakt is dat
dat willen we voorkomen
ken je ze en wat doe jij er vijf jaar
thuis ben in van de moed om een
jij berg ik dat is het leuke van het
bedrijf iedereen soms lopen met zijn
droom ik ging zeggen wat hij wil en ik
heb een stip aan de horizon
dat is een hele mooie stip en
ik hoop dat op uitgaan bedrijf maar dat
is toch wel in het marketing werken van
de efteling
dat is wel mijn stippel troje om als ik
dat kan bereiken
over vijf jaar dan ben ik gelukkig man
dan kan ik echt zeggen van okÃ

zoals ik

weet nu waar dat veel maar luke mama mee
dit

dat is wel mijn mijn punt als ik daar
sta je dan
crea ja als ze me als marketeer bij de
markt in de efteling hoeft niets manager
te zijn onderdeel e-mailings air time
keer als ik die kan bereiken dan zo
moeilijk want op nuttig
ja ja het is en je je hebt natuurlijk de
de de grote jongens in nederland als je
dan kijkt naar de boel coolblue maar ook
naar de efteling
die kunnen die hebben natuurlijk de de
positie om het kaf van koren scheiden om
echt gewoon die hele goede uit kunnen
pikken zijn rijk korrels de allerbeste
en hun zijn ook niet van uw solliciteer
naar hun zullen eerder zou zeggen en jij
komt de van leuk sorry
en ik denk dat dat toch nog iedere markt
eer
dat compliment is wat je zoekt dat als
een grote jongen bij aankopen zeggen
weet wat jij doet en ik graaf
keuken ter bozer dan beetje gaan van okÃ
ik heb nu iets goed gedaan
en als dit niet kon nee nee meter groot
te groot is natuurlijk hele grote
operatie wereldwijd
je hebt voor mijn gevoel en ik ben je

toch is dus ook bij een term maar er
zijn veel meer hoepeltjes waar je
doorheen moet springen wereld voor
elkaar krijgen heeft er is natuurlijk
het is de efteling en binnen resting
wordt als ik sloten dus ik kijk wel werk
met mijn troon
de aan het ram bedrijven hoe is
organisatiestructuur zijn soepeltjes of
is echt een club waar we algemeen wordt
gedaan en dat school voor mij de
belangrijkste factor het kijken want wij
voeren die weten
ik ben door mijn vragen heen ja heb jij
nog iets dat je denkt van dat wat ik
niet moet vertellen of ook nog kwijt
gewild of ja ik denk vooral dat mijn
boodschap
space gedacht aan bedrijf in e-mail
marketing is maken ruud het
ondergeschoven kindje
email marketing is blijft zo altijd en
van het belangrijkste marketing kanalen
zijn die bedrijven
denk niet van we gaan en nieuwsbrieven
spellen wij gaan eens kijken hey systeem
wat kan het en ga gewoon veel diep in
die data

je hebt data doel er veel meer mee en zo
bedrijf als ik kijk naar als ik niet
alle dat is moet ik vanuit spot meer
geweest als ik ben je webshop kom ik
meld me aan voor nieuws dus kijk wat er
gebeurt
en 19 gasten binnen konden denk ik wat
de rol dan hebben ze een mailchimp
account niks mis hartstikke goed bij de
mensen kwamen in mijn kijkers dan het
engels mailtje bevestiging en dus ik
denk hammer kom op hoeveel moeite is
toch niet meer delen van mooi te maken
wat is je strategie en krijgen
nieuwsbrief en dus over hetzelfde en is
dat niks in dat ik leuk vind
denken manier betere data doe de wat
meter
ja dat is wel echt wel dat ik denk
bedrijven ga niet te snel
verder kijk er was toevallig gister kwam
er een
doen artikel lijn van een presentatie op
die me marketing week van
dat is het de laatste dag philip
binnen meest of twee na een nacht naam
is bol sorry wil hem als ik niet twee
dan vergeef ik leef niet meer maar die
zij ook heel simpel van

marketeers blijft een grote markt eer we
marketeers we allemaal het is we willen
allemaal communicatiespecialist
een waarom deze markt eer gaan mooie
dingen breken ga ik campagne smaak en
niet ook dit gaat niet we gaan gebruik
maken we gaan voelen een lange de lamp
en vision uitkijken gaat dingen
verbeteren
maak gaven campagnes die mensen een
machine die verhaal vertellen
en ga niet alleen maar ja data data data
data data data klaar leuk fijn dat je
data
ja je kan de atomische hartstikke goed
toch
maar wat is je verhaal want wie je
vertellen en mijn en bij mieke zo hebben
echter gevoel had van zijn echt kijken
naar simon sinek
door een cirkel en zeggen van hebben
waarom doen we dit
en ik denk dat dat is heel veel
bedrijven de belangrijkste is om het
kijken waarom doe je dit
niet om om ze te maken niet op geld nee
waarom ben je ooit de bedrijf begon met
je ergens in gelooft wat is dat

en gaven met daarnaast kun je markten in
plaats zomaar lukraak te sparen want
hoeveel word zich binnen krijgen met
producten waar ik niks meer dan denk je
van de heeft geen gedacht dat is mijn
e-mail syrie stuurt en stimuli iedereen
een ziel met de ruiter op zelfde geld
met die pop up's
die over tegenkom 10% korting ik meld me
aan ik 10% korting
ik koop wat en ik dat weer af
dus wat is dit e-mail is waar u 10%
korting mijn naam en ik weer weg dus je
engagement' op nieuwe marketing is kan
niks want ik ben weg
natuurlijk ik heb gekocht dus ik heb een
opt-in met een meld ik was nog af wat je
doet iets met me met me informatie is
het zo veel meer in is hetzelfde als dat
je m is er daar erger ik me altijd dood
aan dek en en adwords advertentie klikt
omdat je een theepot wil kopen en dan
kom je op een algemene site en dan moet
je nog twee uur gaan zoeken naar die
theepot en die hebben ze niet eens ja ja
of dit de bekende booking.com
ik heb geboekt ik kom thuis ik krijg een
mailtje thuis weer vol met dans en is
dat het huis en werd nu toe naar kom ik

denk ik ben er net geweest
waarom stuur hem in dit nu en waarom ook
nog een keer doorheen
ja zei dat sommige mensen willen dat wil
zeggen jij bent gewoon niet kijken hey
daar vergroot je antwoord je opeens
anders kan denk dus ook daar misschien
wat er gebeurt die hebben ook een iets
groter in zak met geld dat het publiek
zich veroorloven en tristan we gaan
voordat we naar het vasteland je gaan
jagen rond je geen wel even hebben over
een je een je gift de verhuurders ja ja
voor iedereen die dit is plek gaan
iedereen die luistert kijkt bloemen maar
op
stel je hebben vaak als hergebruiken
wereld en je wil gravure op je vuur toen
je dat kanaal de bij voor alle mensen
die dit horen die het lezen
jullie krijgen onze kortingscode waarbij
voor een euro kan gaf uur op micazu
en dan kun je gewoon ervaren platform
shoot en kun je meteen gebruik gemaakt
van het nu een betaalplatform dus
ja heb je adres in laat het vooral een
bericht achter en dan komt de
kortingscode jouw kant op en dan heten

je graag welkom op platform en dat gaan
we doeeeeeeeen linkedin bericht en ik in
bericht en gewoon reageren op niet in
bericht in de winkel de kortingscode
naar aanleiding van de podcast is je
moet hem wel geluisterd en want anders
weet ik nog wel
we zeg maar passend bij de uiteindelijke
telefoto kortingscode
en als je dan tien huizen hebben
betekent de tien keer in euro 1 euro en
een beek klaar of een uur over tien
huizen
een uur voor tien huizen 1 euro in de
naam magneto verhuizers opzet 1 euro en
daarna beker kijker
dat leuk daarom dus allemaal houden
linkedin bericht in de gaten en poster
die handel is hey er is dan ja als
mensen contact wil opnemen naar
aanleiding van deze
dit gesprek een mogen ze dat en twee als
het mag
hoe doe je dat dan yamaha dus contact
gemene en dan kunnen zo een mailtje
sturen naar chris van het micazu.com en
dan ik behandelen met alle liedjes
vragen die je hebt als je braaf
hoeveel is genoeg voor jou

hoeveel is genoeg voor mij ik wist dat
je er is er geen snelle
toch meer overvallen en winkel ik moet
bereiden niet voor me komen nu breekt of
en welke toch wel
[Gelach]
privÃ

je zit ik nu van het goed zoals bv

zijn in leven zicht goed werk technisch
de efteling efteling daarna moet ik ben
niet een man die ik wil niet in een dure
tesla te rijden ik hoef geen grote villa
te hebben zo lang voor de gelukkige in
mijn leven en ik doe het werkelijk leuk
vind maar ik u werd
okÃ

dus ja en ga ik hem gemeen maken

stel je werkt maar die efteling ja en je
heb je droombaan
hoeveel moet disney nam meebrengen of je
daar weer weg te halen gaat ze niet
lukken
nee werkt echt niet kan en zakgeld er
kan geen zakgeld tegen hem als ik daar
zit dan nee
boeken
wat is je favoriete boek had op dit
moment luister veel inderdaad eh leuk
dat er ja waar gaan we data echt heel
erg gespecialiseerd ook bedrijf hoe ze

het staten en wat kan me daar te doen
wat zijn gevaren van data
ja ja en een ons podcast echt
zelf vind ik het gast ook in geweest
maar het is echt wel gaat heel lief of
de materie en dat zowel voor mij ook een
heel goed nog heel veel waar ik over kan
weer markten technisch
reddit nu maar echt die daar tegen aan
hebben ze ook nog in wat je eruit kan
halen
ja dan kun je proberen dus als mijn haar
ja hij was gaan laatst gelezen
management boek
laatste deze mensen moeten weinig uur
mee bezig dat de data dus en marketing
van danny oosterveer okÃ
in son en welke boek moet zeg maar elke
e-mail marketeer minimaal gray zal ons
meer
hoe e-mail marketing management boek ja
nee dan dit moment is dan toch wel waar
ik heel erg fan van ben is de online
marketing tornado
ja ja zo'n
verandert het alle fases van de
christenunie behandeld maar ook een heel
goed kijkt naar alle methodes die kan
inzetten dus het is een echt een boek

dat een echte compleet verhaal heeft
heb je trouwens
je hebt een aantal podcast van mijn
geluid jullie van diktes wordt gewijzigd
ik hem van dickens overlijden elk
uitkleden van mij niks wat je over
drones werken jullie goed
dit is een zo mooi vertellen ja hij kan
zo goed praten en hij beet gewoon hoe
die storytelling moet neerzetten en dat
is echt al zijn kracht maar ook hij
vertelt niet eens waar mijn weet ook
gewoon dat wat u stelt tot het waard
het is geen onzin vertellen dat ze heel
sterk ja okÃ

maar Ã Ã n van mijn veilige

zone favoriet kop dat kanker begrijpen
er een hoe maken we met z'n alle
ecommerce een beetje duurzame
door niet te snel op de next best thing
in stappen met het bekijken wat dat is
nu wat heb je nu en benutten we alles
optimaal binnen ecommerce
marketing zijn wij heel erg gevoelig
voor de is reviews maar dan gaan we dat
allemaal doen en kijk waar ze niet meer
naar wat zijn we nu aan het doen
dit is heel goed dit doet iedereen dat
moet wel het ook gaan doen auto's gewoon

binnen de perken kijk naar wat je hebt
zorg dat je dat 110% benut en gaat dan
pas 100 volgende kijken en de fout die
vrouwen maken
marketeers wij kijken niet naar die
campagne niet uit nederland bezig met
die persoon van half jaar in de
realiteit
nee we hebben gerust te kijken wat je nu
doet en gedaan verder verhuren
probeer niet te snel werd gehoord gaan
en maar ik bedoelde eigenlijk een beetje
groene
duurzame in de zin van ja ook in data
kijken naar hebben nu tuurlijk
stellen allemaal iets online in de komen
honderdduizenden postnl en de deo en die
en door de straat en die en die en die
nee hij zou zeer snel drie keer per dag
in de straat ja hebben ze natuurlijk
heel veel bedrijven zijn natuurlijk wel
heel goed bezig en concullega's van ons
natuurhuis natuurlijk die heb je ook bij
iedere boeking plant een boom in de
regel uit
hartstikke goed doen dus ik denk heel
veel dat je gewoon als bedrijf zijnde
kijken naar je processie interne
processen ook wat waar zit het

klantcontact moment in
en waar de duizenden duurzaam als je
naast zit een picknick die met
elektrische autootjes rijdt in de
boodschappen thuis brengen of
een albert heijn drie gangen met een een
auto die op benzine rijdt kom breed en
daar zijn toch wel maar waarom doet
gewoon al mijn niet de bol.com levering
in een elektrische auto
picknick doet al dhl pakketjes ophalen
en weer terugbrengen dus er zijn zo veel
samenwerking die het allemaal veel beter
kunnen maken
ik weet ik stel de vragen die u
belangrijk dat we daar met z'n allen
hagenbeek als ondernemer maar ook als ik
kijk naar de vakantiehuizen hun niet je
meisjes
mijn advies op en al die dagen mee eens
kijken een skatebord je kan
verduurzaming jaar omdat gaat straks wil
de toekomst zijn van mensen die gaan
boeken
mensen gaan zelfs kijken naar toe heb je
zonnepanelen
heb je goed geÃ¯soleerd huis doe je aan
recyclen is het mogelijk om te recyclen

is het groen daar gaan we straks te
kijken en als je dat nu niet oppakt dan
stijn straks aan de kant en aanwijzingen
bij boek want mensen die gaat echt een
kijken naar hoe je de reis in hun carbon
footprint hoe groot is die als ik daar
naartoe ga
ja heel groot en er is huis ook nog niet
duurzaam ja nee jammer
dus alle schakelaars en meer afspraken
met elkaar te maken als je dat de wil
verduurzamen
hoe lang dat jij een spijkerbroek
voordat hij was in lang
soms te lang soms loopt ie zelf soms
door mijn vrouw echte dat deze schat in
misbruik wordt vaak via die zich nu in
de westerink oh okÃ

dat ziet zo vies dan

ja het moeten gekregen was ook om een
spijker hoeken mag je toch niet was een
jaar was onzin ik zeg ik mijn moeder
werd in vrede
dus je kan er een tijd dat aan nee nee
dan kan een week zijn categorie zijn met
aan hoeveel geluk ik heb genoeg langer
zijn
het ja het kan zo dan half in zijn
voordat ie nog ons een half jaar ja dus
dat is een oude dat record wat ik heb

bevestig me half jaar
en bijhouden kijk dat ik kijk hoe lang
duurt dat ze hem door heeft een reden
was cool kijk kijk recht om nee' te
zeggen hoe een plek en weet ik daar pakt
ze niet in dat het heel goed aan bij
en wit maar je wist het wel af als van
ja ik een ide of langzaam trok haar
gouden
is waarover afwisselen
ja ons beginblok een gek om ergens aan
over mijn handschrift en dan denken
mensen dood brengen
gezellig je hebt mensen die leggen
minder iedere
nee wie zou mijn volgende gast mijn te
zijn heb ik over nagedacht
dolf kost door kort ja en waarom
dolf kosten zijn hele gedreven marketeer
maar die ook heel erg
multiscreen ergens nee ik weet alle
facetten heeft die kennis en maar weet
ook al is ook iemand die als hij niet
weet weet ook bij wie je wel moet zijn
ogen heel breed inzetbaar zijn hij kan
er een manier over online marketing
praten dat we naar de rojek blijven
minder en ze terugkomen nee nee een chai

latte kanzi via micazu gaan of
mijn lip hier jacob van der mey verhoord
maar nu weet jij bestaat en we vonden
het kan ze gebruiken 4 mieke zo ja ik
zit in de kinderen dus ik wil echt wel
een camping of zo dus eh nou ja we
hebben ook wel hebben glampings en
stacaravans en chalets
het is niettemin uit het is echt van het
kruis te hebben is een pijn huis en
pipowagen maar we hebben ook yards tot
aan complete villa's zijn dat duurt en
duurt het is een
en ja als een soort van tent maar dicht
dan weer hond en het is spaans
en dan merk ik weet maar we hebben ze
tot aan inhoud de grootste
excentrieke villa's met vijf
verdiepingen privÃ

bioscoop alles op en

d'r aan dus wat je wil het is vast een
figuur
hey bedankt free tijd vragen en ik vond
een heel leuk gesprek
ja ik hoop ik blijf je volgen moeten en
ik hoop als je ooit bij de efteling zit
daardoor kom ik zeker terug en kom zeker
terug gedownload die blogs maakt 0 als
burger
belgiÃ« meteen op controle houdt ja

epilepsie tijd ga er weer bedankt voor
het luisteren
vergeet je niet te abonneren voor onze
podcast
geef een aantal sterren die jij vindt
dat we verdienen en schrijven reviewen
wat jij vindt wat goed ging of verbeterd
kan worden
ga naar het ecommerce cafÃ

punt nl voor

de laatste ontwikkelingen en de show
notes van deze podcast
en wordt lid van onze community tot de
volgende
en tot die tijd lekker veel online
verkopen

