
10 redenenom 
vandaagnog 

testarten met

BlueConic
Personalisatiewas nog 

nooitzo makkelijk.



Het grote 
geheimvan 
BlueConic
Met BlueConic kun je met slimmedata 

relevante en gepersonaliseerde

contentaan individuele bezoekers

tonen. Deze handige tool combineert

harde data met zachte data en

profileertonline bezoekers.In minder

dan 0,024 secondenwordt eenprofiel 

herkend,gelabelden– indien mogelijk - 

bij eenrelevantedialoogof campagne

geplaatst.

Goed. Je hebt de keuze gemaakt omeen verdiepingsslagte maken 

binnen jeonline marketing.Op de agenda staat‘personaliseren’. 

Maar waar begin je? In dejungle van de marketingtechnologie- 2000

aanbieders, verdeeld over 40 categorieën – ishet makkelijk 

verdwalen. In deze whitepaperlees je aan de hand van 10 redenen 

waaromBlueConic bij jou past.



Twijfel je nog? 

Deze 10 redenen 
overtuigenje vast!

Eenvoudig in te richten

Eindelijk: een technische tool die je eenvoudig implementeert. De basis

implementatie van BlueConic is zo makkelijk als het plaatsen van eenstukje 

code in de broncode van de domeinen. Na het plaatsen van hetscript, worden 

de eerste profielen direct opgebouwd op basis van hetsurfgedragvan jouw 

bezoekers.

Je bezoekers leren kennen

Op basis van gedragskenmerken en context stel je zogenoemdesegmenten

samen. Deze segmenten activeer je met campagnes opstrategische

momenten gedurende de klantreis. Zo ontvangt de bezoekerde juiste 

informatie op het juiste moment!



Testen op actuele profielen
Iedere klik van een bezoeker wordt opgeslagen. Dat maakt de profielen

compleet en actueel. Weet je wie je bezoeker is? Dan kun je met A/Btesten

uitvinden welke dialoog of variant het meest effectief voor depersoonis.

What You See Is What You Get
Iedereen kan testen met de toegankelijke WYSIWYG Editor. Zowel

eenvoudigeals complexe A/B testen zijn gemakkelijk in te regelen. Jekunt 

eindeloostesten maken en ze tegen elkaar testen: What You See IsWhat 

You Get.

Werkt met alle websitedomeinen
Iedere klik van een bezoeker wordt opgeslagen. Dat maakt de profielen

compleet en actueel. Weet je wie je bezoeker is? Dan kun je met A/Btesten

uitvinden welke dialoog of variant het meest effectief voor depersoonis.
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BlueConic kan zelfoptimaliseren
Iedere klik van een bezoeker wordt opgeslagen. Dat maakt de profielen

compleet en actueel. Weet je wie je bezoeker is? Dan kun je met A/Btesten

uitvinden welke dialoog of variant het meest effectief voor depersoonis.

Dataverrijking vanuit allesystemen
BlueConic is een slimme tool: het kan behalve regulier A/B testen, ookzelf 

een dialoog optimaliseren. Daarbij wordt de variant die de beste

performanceheeft, automatisch getoond.



Eenvoudig te koppelen
BlueConic ontwikkelt continu nieuwe koppelingen die met behulp vanAPI’s data 

kunnen ontvangen en verzenden naar andere databronnen.Met BlueConic 

ontsluit je zo eenvoudig profielen naar tools voor CRM,campagnemanagement, 

A/B testing en remarketing.

Feedback van bezoekers enklanten
10Vraag met BlueConic feedback uit op relevante momenten in deklantreisen 

ontsluit dit naar externe kanalen, zoals e-maildesks, realtimedashboardingof 

Slack Van Customer Effort Score tot Exit Intent, van NPStot content 

tevredenheid

Minder afhankelijk van IT
BlueConic maakt het mogelijk om razendsnel website aanpassingen tedoen, 

die normaal gesproken achteraan in de rij op de IT back-log zoudenkomen. 

Omdat de online marketeer zelf campagnes kan klaarzetten, is detijd tot live 

gang minimaal. Een eenvoudige campagne kan al binnen eenuur klaar staan.



Deze Whitepaper is geschreven door 
Bikkelhart, part of 4NG en Preferred 
partner van GX Software/BlueConic

Over 4NG
Wij zijn 4NG. We grow digital business.

Bij 4NG brengen we de beste digitale specialisten bij elkaar in een grote familie 

waarin ondernemerschap centraal staat. Ons doel? Het beste full-service digitale 

bureau van Nederland zijn én blijven.


 


Met onze 9 labels: 4net, Brainbrothers, Nextfields, PossibilIT, Arlanet, Netvlies, 

Bikkelhart, the.FactorE & Bright Alley vormen we een gestroomlijnd full-service 

bureau en zijn we thought leader op het gebied van strategic design, 


e-commercedevelopment,  webdevelopment en subscription commerce. 


Wij leveren alles waar jij op digitaal vlak van wakker ligt of juist van droomt. Dit doen 

we met meer dan 330 experts, verspreid over 6 locaties in Nederland.



Digitaal groeien en professionaliseren. Dat is onze core, al sinds 2002. Wij zien 

kansen. Wij voegen waarde toe met onze mix van expertises; technologie, strategie, 

performance, data, marketing en uiteraard een flinke dosis creativiteit. Dit doen we 

onder andere voor WWF, AJAX, Brunel, Talpa, Buma Stemra, Petsplace.



Wij zijn jouw strategische partner en laten al je digitale dromen uitkomen. We simply 

deliver! Benieuwd naar de mogelijkheden of interesse in een demo van BlueConic? 

Neem dan contact op met 


Bjorn Kellerman 


Business Development Manager bij 4NG


+316 24 95 90 13


bjorn.kellerman@4ng.nl
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