
Smart Sales vergroot de reikwijdte
“Ik kijk nu heel anders naar acquisitie. Social Selling & Marketing moet geen 
stand alone proces zijn, maar een doorlopend proces en is inmiddels onder-
deel van mijn dagelijkse routine. Door het delen van diepgaande vakinhou-
delijke informatie profileer ik mij nu als expert in mijn vakgebied. Ik word 
opgemerkt en inmiddels zelf benaderd door bestuurders van grote onder-
wijsorganisaties, welke voorheen buiten mijn reikwijdte bleven.”

De Harteveld Groep heeft besloten om samen met 2MARK-IT Social Selling 
& Marketing verder in haar strategie te verankeren. Daarmee kiezen zij voor 
optimalisatie van hun business development processen. 
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Wilma Antonisse-Dobbe:
“De betrokkenheid, de persoonlijke 
aanpak, de deskundigheid in combinatie 
met de uitgekiende strategie kenmerken 
2MARK-IT.
De medewerkers van 2MARK-IT weten 
waar zij over praten, zij kennen onze 
uitdagingen en weten wat klanten nodig 
hebben. Ik raad het mijn zakenrelaties 
aan. ”

“Toen we de eerste stappen zetten op LinkedIn, was het voor mij een grote 
verrassing hoe snel we resultaten konden zien. Op basis van specifieke 
analyses & search zijn er volledig nieuwe potentiële relaties ontwikkeld en 
werden er in korte tijd talrijke gesprekken aangeknoopt en voordat ik het 
wist zat ik bij relevante seniore gesprekspartners aan tafel. Gedurende het 
hele proces hebben wij nauw samengewerkt met 2MARK-IT op basis van 
periodieke reviewsessies.  Door het toepassen van Social Listening leer je 
continu van de uitdagingen, behoeftes en koopgedrag van je doelgroep, 
waardoor wij de berichten en content konden personaliseren en met de 
prospect de dialoog konden aangaan, om deze te converteren naar serieuze 
interesse en opportunities. De afgesproken KPI’s konden wij zelfs ruim-
schoots overtreffen.”
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