
CHECKLIST LEADIN
CHECK PLAN TAAK OMSCHRIJVING ACTIES

➡ 2 VOORBEREIDING

Privacy overeenkomst Ondertekenen privacy overeenkomst.

Marketing / communicatie Wie is marcom manager:

Organisatie Ondertekenen overeenkomst.

Doelstelling Welk doel is er en wat wordt er opgeleverd.

LeadIn connector Nieuwe potentiële klanten.

LeadIn messenger Bestaande contacten / netwerk.

LeadIn web Leads website activeren en campagne.

Lead en prospect De definitie van een lead en prospect is:

Planning Welke tijdsduur en opleverdata.

Doelgroep aantallen Per maand is de doelgroep maximaal 250 groot.

Statistieken Contactconversie 29% > leadconversie 32%.

Eigenaar Wat is het persoonlijk LinkedIn profiel.

Update profiel Updaten profiel (titel, samenvatting, organisatie omschrijving).

Netwerk Content beschikbaar op profiel : updates of Pulse artikel.

Landingspagina Verwijzing naar eventuele welke landingspagina.

Mailadres Is er een mailadres @klantdomein.nl beschikbaar.

Google Analytics Google Analytics op website actief.

Bestaande klanten Ontdubbeling bestaande klanten.

Start campagne Eerste dag LeadIn / LI Navigator: 

➡ 2 IMPLEMENTATIE

Doelgroepen Wat is de doelgroep omschrijving.

Doelgroep functies Welke functies wil je graag uitnodigen (niet per sé bestaande type klant).

Doelgroep criteria Wat zijn de andere criteria (regio, bedrijfsgrootte, senioriteit, etc).

Login LinkedIn Wat is het mailadres / wachtwoord.

Authorisatie code Uitwisseling 6-cijferige code per mail.

LI Navigation Activeren LI Navigation.

Campagne activiteit Wanneer is de campagne actief: kantooruren, weekend etc.

UTM campagne Content campagne met UTM-code (Google Analytics, bit.ly).

➡ 1 CAMPAGNE

Contact content (i) Inhoud bericht i.

Follow-up timing Follow-up campagne: meteen, 15 minuten, 1 dag of anders.

Follow-up content (ii) Inhoud bericht ii.

Retargeting Is er sprake van herinnering naar doelgroep na een maand?

Retargeting content (iii) Inhoud bericht iii.

A/B testing Verschillende soorten campagne maar dezelfde doelgroep.

➡ 2 FOLLOW-UP

Persoonlijke opvolging Is er sprake van persoonlijke opvolging.

Feedback overig Doorsturen feedback klanten over niet-doel naar e-mailadres:

Inmail Follow-up via direct chat.

Script Is er een telefoonscript.

Agenda Is er toegang tot agenda om afspraak.

➡ 2 OVERIG

Evaluatie Maandelijkse rapportage en evaluatie per telefoon en waar nodig fysiek.

CRM Welk CRM-systeem wordt er gebruikt (tag: omf_leadin).

Rapportage Afspraken over rapportage en evaluatie momenten.

Event Leads uitnodiging voor te organiseren event / workshop.

Data Google One spreadsheet beschikbaar.

Event projectmanager Project / event manager aanwezig, wie:

Annuleringsverzekering Is er sprake van 14 dagen annulering.

Referentie Klantreferentie op OMF-website.

Linkbuilding Vermelding OMF als marketingpartner op website.

Monitoring Monitoring en manage LI requests.
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