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Customer journey optimalisatie

Meetbare campagnes

Klantbehoud bij de Persgroep



Klantbehoud campagnes

Opzeggers benaderen voor 
contract einde

Bedanker-0

In x-e maand na contract 
einde aanbieding doen

Rescue desk

Risico klanten verlengen Prebehoud

Tevredenheid meten en 
actie nemen

Churn checker



Fase 1 De Wegener 
campagne



Kenmerken van de lopende campagne

• Doelgroep abonnees met een hoog risicoprofiel
• Aanbod met keuze tussen 1 of 2 jaar verlengen
• Afhankelijke van de contractduur een duurder premium
• Vooral huishoudelijke apparaten als incentive
• Direct Mail met antwoordkaart 
• Geen reminder
• Non-respons follow-up via Telemarketing

Doel: optimaliseren van de bestaande campagne



Observaties en aanpak



Vraag1: verlengaanbod: 1 of 2 jaar verlengen?

VS.



 Onderbouwing: Choice Overload Theory

Choice Overload Theorie: stelt dat mensen altijd veel keuze(vrijheid) 
preferen, zelfs wanneer opties open houden irrationeel is. Bijvoorbeeld door 
geen definitieve keuze te maken voor een opleiding, beroep of partner. 

Lang termijn commitment betekent dat je niet zomaar onder afspraak uit kunt. 
Mensen krijgen hierdoor het gevoel dat ze een stukje (keuze)vrijheid 
verliezen. De onzekerheid die hiermee gepaard gaat, wil ik dit over 1 jaar nog 
steeds, maakt mensen voorzichtig.

Test 1:  aanbod 1 jaar verlenging vs. aanbod met keuze 1 of 2 jaar



Vraag 2: Welke cadeaus werken het beste?



 Onderbouwing: Prospect Theory

Prospect Theory is een theorie uit de gedragseconomie die beschrijft hoe 
mensen handelen in situaties waarin onzekerheden bestaan over de uitkomst 
van de verschillende alternatieven. 

Een onderdeel van deze theory is dat mensen de sterke neiging hebben een 
onverwachte (financiële) meevaller (een windfall gain) aan iets leuks of luxe 
(vice) te besteden. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom mensen die in de 
schulden zitten een meevaller liever besteden aan een nieuw TV dan aan het 
aflossen van de schuld.
 

Test 2: vergelijk een leuk cadeau naast een nuttig cadeau



Vraag 3: Welke boodschap is het meest 
effectief?

accent op aantrekkelijke krant accent op voordelig aanbod



 Onderbouwing:  Transaction Utility

Transction Utility Theory zegt dat consumenten gedrag niet alleen afhankelijk 
is van de waarde van de goederen maar ook van de gepercipieerde waarde 
van de deal. 

De meest communicatie uitingen houden het midden tussen korting en  
productwaarde (USP’s). Houden we meer klanten binnen met een boodschap 
gericht op de goed deal?

Test 3: wat scoort beter de goede krant of de goede deal



We willen antwoorden op deze vragen?

• Is er een voorkeur voor type incentive, leuk of nuttig?
• Welke aanbod werkt het beste: 1,2 of 1 en 2 jaar?
• Welke boodschap werkt het beste transaction of acquisition value?
• Welk kanaal respondeert het beste DM of EM?
• Welk responsmedium werkt het beste, antwoordkaart of online?



Testopzet voor Wegener campagne
Naam Medium Jaar verlengen Cadeau 1 Prijs Cadeau 2 Prijs

C1 DM 1 of 2 Handdoekenset €65 Pedaalemmer €105

C2 DM 1 Dinerbon €50 Handdoekenset €65

C3 DM 1 Dinerbon €70 Handdoekenset €65

C4 DM 2 Pedaalemmer €50 Weekendtrip €80

C5 DM 2 Pedaalemmer €65 Weekendtrip €80

C6 EM 2 Pedaalemmer €65 Weekendtrip €80

C7 EM 2 Pedaalemmer €65 Weekendtrip €80



Overzicht varianten en testcondities

• Totaal 7 testcondities 
• Verdeeld over 2 kanalen
• Respons via antwoordkaart of landingspagina
• Verdeeld over 7 titels
• Totaal 49 versies, 35 DM en 14 EM



Fase 2: Campagne het AD



De AD campagne: nieuwe vragen op basis 
van de eerste inzichten

• Scoort een aanbod met alleen leuke cadeaus beter dan 
praktische of een combinatie van de twee?

• Kunnen we conversie sturen naar 2 jaar verlenging door 
een dominante optie aan te bieden?

• Hoe kunnen we met geoptimaliseerd EM design CTA-
button de CTR naar landingspagina vergroten?

• Kunnen we de respons meer sturen naar het goedkopere 
online kanaal?



Optimalisaties in de AD campagne

• Aanbod toevoegen met alleen leuke cadeaus
• Dominante optie toevoegen voor 2 jaars verlenging
• EM design en CTA optimaliseren
• Landingspagina geoptimaliseerd
• Beïnvloedingstechniek toevoegen om te sturen naar 

online



Testopzet voor AD campagne
Naam Medium Jaar verlengen Cadeau 1 Prijs Cadeau 2 Prijs

C1 DM 1 of 2 Handdoekenset €65 Pedaalemmer €105

C2 DM 1 of 2 Dinerbon €50 Weekendtrip €100

T1 DM 1 Dinerbon €60 Handdoekenset €65

T2 DM 1 of 2 Dinerbon €50 Weekendtrip €120

T4 DM 1 Dinerbon €60 Handdoekenset €65

T5 EM 1 Dinerbon €60 Handdoekenset €65

T6 EM 1 Dinerbon €60 Handdoekenset €65



De gecombineerde 
resultaten



Vraag1: verlengaanbod: 1 of 2 jaar verlengen?

VS.



Een 1- jarig aanbod behaalt de hoogste conversiecijfers

2 jaar 1 of 2 jaar 1 jaar

0,266

0,215

0,169

+ 29%

+ 23%



Maar een dominante optie verlegt de voorkeur naar 2 jaren

1 jaar dominant 2 jaar dominant

Geen dominantie



2 x nuttig cadeau

2 x leuk cadeau

1 x leuk cadeau 
1 x praktisch cadeau

Welke cadeaus of combinaties scoren het beste?



Leuke cadeaus zijn populairder dan praktische cadeaus!

Praktisch Leuk

0,56

0,44

+27%



Praktisch Leuk Leuk & Praktisch

0,137

0,06
0,075

-25%

+128%

Maar een gemixt aanbod van incentives converteert beter dan 
twee vergelijkbare incentives.



Het kanaal EM lijkt invloed te hebben op de 
cadeau keuze

Antwoordkaart DM naar online E-mail

0,611

0,525
0,452

0,389

0,475
0,548

Praktisch cadeau Leuk cadeau



De incentivewaarde is een goed middel om een dominante optie te 
creëren. 

1 jaar dominant geen dominantie 2 jaar dominant

0,7395

0,5185

0,304
0,2605

0,4815

0,696

1 jaar verlengen 2 jaar verlengen

+ 147%



Gaan we voor het voordeel of voor de krant?



Er is nauwelijks verschil

Praktisch cadeau Leuk cadeau

Acquisition Transaction

0,57
0,53

0,43
0,47

Maar er lijkt een interactie effect te zijn met cadeau keuze – verdere test nodig



Wegener email met langere tekst scoort het 
beste

Korte e-mail Lange e-mail

0,2

0,16

+25%

Klanten vinden het dus geen probleem een langere tekst te lezen



Een DM tekstballon die aanspoort online te verlengen verhoogt 
de doorstroom naar de online flow met 45%

Zonder tekstballon: Verleng online Met tekstballon: Verleng online

0,45

0,31

+ 45%

Toepassing van schaarste principe 
om te sturen op kanaal



De doorclick naar de landingspagina

Meer informatie

+ 93 % meer doorclicks

Verleng Nu

versus

Buttons

creëer beleving 
maak nieuwsgierig



De totale conversie t.o.v. Wegener stijgt met 49%
De optimalisaties hebben dus effect

+49%

Wegener het AD

0,1077

0,0702



Wat hebben we tot nu toe geleerd?

• Een kortdurend aanbod verhoogt de conversie
• De combinatie van leuke en nuttige cadeaus scoort het beste
• De boodschap is minder relevant, het aanbod bepaalt in hoge 

mate het succes
• Meer beleving creëren in de EM zorgt voor een hogere CTR
• Sturen naar online conversie is mogelijk



Overige inzichten



Een DM converteert iets beter dan een EM

EM DM

0,21

0,18

+17%



Maar bij het Parool converteert een EM  
4X zo goed als een DM

DM EM

0,2

0,08

+400%



EM-reminder is goed voor 21% van de conversie 
binnen de Wegener campagne 

Antwoordkaart DM naar online flow E-mail E-mail reminder

0,21

0,15
0,18

0,46



Een voorstel aan VOPO abonnees converteert bijna 3x 
zo goed als een voorstel aan AA abonnees

AA VOPO

0,23

0,08

+ 188%



Samenvatting overige inzichten

• Een DM scoort beter dan een EM: 22% versus 18%
• Abonnees met een actie tarief converteren veel minder
• Een EM-reminder zorgde voor 21% van de conversie van 

de Wegener Campagne
• Actie Abonnees converteren veel minder dan Abonnees 

met een normaal tarief (VOPO)



Wat hebben we geleerd?



Wat heeft neuro ons geleerd?

• Inspiratie
• Goed toepasbare theoretische onderbouwing voor testresultaten
• Overtuigingskracht in de organisatie
• Vooraf toetsen aan de theorie vergroot het succes, gerichter 

testen
• Analyses 



Onze next steps

• Analyseren en toepassen test resultaten bij de verschillende titels
• Wekelijkse stroom opzetten voor alle titels met vast frame work

• Testen op korting vs cadeaus
• Non respons test

• Neuro toepassen op werving
• Incentive checker


