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HubSpot biedt een volledig pakket van marketing-, sales- en  servicesoftware, 

met een compleet en flexibel CRM als kern. De  verschillende pakketten,  Marketing 

Hub, Sales Hub en Service Hub, zijn krachtig op zichzelf – maar nog beter in 

 combinatie met elkaar. De teller van het software-platform HubSpot staat 

 momenteel op 73.400 gebruikers in 120 verschillende landen. Wij  gebruiken 

HubSpot om  klantreizen te ontwikkelen, analyseren en optimaliseren.

HubSpot: 
een korte kennismaking 
met de alles-in-1-tool

Met outbound marketing overlaad je je doelgroep met content waar deze niet om 

gevraagd heeft. Met inbound marketing bied je ze waar ze naar op zoek zijn. HubSpot is 

de grondlegger van deze laatste inbound marketingstrategie.

Bikkelhart mag zich officieel partner van HubSpot noemen. Ben je van plan HubSpot te 

gebruiken, of gebruik je de tool al maar heb je niet het idee dat je deze optimaal benut? 

Wij ondersteunen je graag op sales-, marketing- en service-gebied!

Inbound marketing versus 
outbound marketing

Bikkelhart en HubSpot
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Social, e-mail & landingspagina | blz 4
Al je marketingactiviteiten op één plek.

MARKETING

Automatiseer processen en maak klantendatabase inzichtelijker. 

Workflows & marketing automation | blz 6
MARKETING

Creëer je ideale salesproces met de pipeline managementtool.

Pipeline & deals | blz 10
SALES

Genereer meer leads met inbound marketing en relevante content.

Blogs & inbound marketing | blz 8
MARKETING

Meer duidelijkheid, productiviteit en een grotere kans op 

conversie door leadscoring.

Leadscoring | blz 12
SALES

Optimaliseer je follow-up e-mails met templates en  statistieken.

Follow-up | blz 12
SALES
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Zorg voor transparantie, duidelijkheid en snellere reacties 

met één gezamenlijke inbox.

Chat | blz 16
SERVICE

Bewaar het overzicht en geef prioriteit aan de  belangrijkste taken.

Service & tickets | blz 18
SERVICE
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Waarover jij gaat leren 
in deze whitepaper
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Je plant je social media posts in met de ene tool, verstuurt je nieuwsbrief via 

een andere en publiceert je landingspagina’s en blogs weer op een  andere 

plek. Herkenbaar? Met HubSpot is dit allemaal verleden tijd en regel je al 

jouw marketing in één tool. Dat betekent dat ook al jouw contactpersonen in 

één database staan.

Marketing – social, e-mail 
& landingspagina

Volledige controle over je landingspagina’s

Een landingspagina is een webpagina met als doel om bezoekers om te zetten 

in leads. Met HubSpot maak je landingspagina’s makkelijk zelf. Ontwerp een 

 eigen template of kies een van de gratis templates van HubSpot en vul deze met 

 relevante content en een formulier. Wanneer een bezoeker het formulier invult, 

komt de persoon als contact in je database terecht. 

Plan je social media posts in op optimale tijden

Met HubSpot is een social media managementtool overbodig. Post inplannen, blogs 

delen op social media en statistieken bekijken: het kan allemaal in HubSpot zelf. 

Koppel jij in HubSpot je social media aan je blog? Dan deelt de tool bijvoorbeeld 

automatisch je nieuwe blogs. Ook laat HubSpot tijdens het inplannen van berichten 

zien wat de optimale publicatietijd is. Reageert iemand op jouw Instagrambericht? 

Dan kan je deze gewoon vanuit de tool beantwoorden.
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Makkelijk e-mails maken zonder IT of designer
Ook een aparte E-mail Service Provider is niet meer nodig met HubSpot. 

 Nieuwsbrieven, campagnes of follow-up mails: je maakt ze allemaal in HubSpot zelf. 

Er zijn veel templates beschikbaar die je je helemaal eigen maakt door middel van 

een ‘drag and drop’ editor. Zo maak je snel en makkelijk e-mails zonder tussenkomst 

van een designer of IT. Natuurlijk kan je met de geïntegreerde ESP van HubSpot ook 

e-mails personaliseren, analyseren en optimaliseren met A/B-testen.

Voorbeeld Tandpastafabriek
De Tandpastafabriek wil al een tijdje actiever worden op Facebook 

en  Twitter. Er is genoeg content beschikbaar, maar het maken en het 

 inplannen kost de marketingmedewerkers veel tijd. Daarom schiet het 

delen van posts er vaak bij in. Sinds de Tandpastafabriek HubSpot gebruikt 

gaat dit een stuk sneller. Blogposts worden automatisch op Twitter gedeeld 

en voor Facebook en Instagram kiest HubSpot een optimale tijd om te 

posten.
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Ben je steeds meer tijd kwijt aan het beheren van jouw groeiende berg 

aan klantendata? Dan kan marketing automation je daar goed bij helpen! 

 Volgens de bekende peer-to-peer review-site G2 is HubSpot op dit moment 

de meest gekozen marketing automation tool.

Marketing – workflows & 
marketing automation

Top 3 redenen om met marketing automation te beginnen

Meer tijd en minder kosten door de automatisering van standaard processen.

Meer klantbinding doordat je klanten de juiste content op het juiste moment geeft. 

Een betere begeleiding van klanten tijdens de hele klantreis.

De mogelijkheden van e-mail

Met bijna alle marketing automation software maak je eenvoudige follow-up en 

e-mail drip campagnes. HubSpot gaat een stapje verder. Met HubSpot maak je een 

e-mail zonder ook maar één stukje code te typen. Wil je weten hoe je allerlei triggers 

instelt en e-mail personaliseert op basis van informatie uit je database of CRM? 

Wij helpen je hier graag bij. Doordat je je data, templates en mails in één systeem 

beheert, is het optimaliseren van je database en e-mails een makkie. Je hebt direct 

inzicht in up-to-date cijfers, zonder imports of exports.
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Meer dan e-mail

Met de workflow tool van HubSpot kan 

je meer dan alleen e-mails versturen. 

 Verminder handmatig werk met slimme 

automatiseringen, zoals workflows om 

webhooks in te stellen, leads te scoren 

en data eenvoudig te beheren. Ook kan 

je instellen dat een salesmedewerker 

een  notificatie via e-mail, SMS of Slack 

krijgt als een lead op de website heeft 

 aangegeven contact te willen of een 

 aanvraagformulier heeft ingevuld.   

Voorbeeld Tandpastafabriek
De Tandpastafabriek wil graag actief bezoekers benaderen die  

 interesse hebben in hun events. Met een eenvoudige workflow  hebben 

we dit zo  geregeld! Bezoekt een bekende klant de pagina voor het 

 lanceringsevenement van een nieuwe tandpasta 5x maar staat deze nog 

niet op aanwezig? Dan maakt HubSpot automatisch na het vijfde  bezoek 

een task aan voor de salesmedewerker van de Tandpastafabriek om 

 contact op te nemen.
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HubSpot is de grondlegger van de inbound marketingstrategie. Met deze 

strategie bied je jouw doelgroep content waar ze naar op zoek zijn. Wil je 

beginnen met inbound marketing? Dan is het schrijven van blogs een goed 

idee!

Marketing – blogs & 
 inbound marketing

In cijfers:

Inbound marketing genereert 54% meer leads dan outbound marketing.

Inbound leads zijn 51% goedkoper.

Bedrijven met een inbound marketingstrategie hebben een 3x zo hoge ROI dan 

 bedrijven met een outbound marketingstrategie.

Topic clusters: verhoog je zichtbaarheid in Google

Met alleen relevante content ben je er nog niet. Om ervoor te zorgen dat jouw blog 

hoog in de ranking van zoekmachines komt, moet ook de structuur goed zijn. 

Zoekmachines analyseren zoekwoordgroepen. Duidelijk gedefinieerde onderwerpen 

en subonderwerpen zorgen dat je hoger in de ranking komt. De topic clusters die je 

met de HubSpot SEO-tool maakt, helpen je hierbij. Voor een topic cluster kies je een 

breed topic waar je content aan koppelt. De content speelt in op  long-tail-keywords. 

Extra handig: de SEO-tool vertelt ook hoe populair je gekozen topic is en hoe 

 moeilijk het is om in de zoekresultaten van bijvoorbeeld Google te komen.
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SEO-checklist

Alt-tags, uitgaande links, meta-descriptions van niet meer dan 155 karakters… De 

checklist voor een SEO-proof blog is niet kort. Iets over het hoofd zien is dan ook zo 

gebeurd. Zonde, want misschien krijgt je blog doordat hij niet mobielvriendelijk is 

of een te lange titel heeft een lagere positie in Google. Schrijf je je blogs in HubSpot? 

Dan hoef je hier niet meer bang voor te zijn! Via de optie ‘Optimize’ doorloop je snel 

een checklist en zie je op welke punten je je blog kan verbeteren. 

Voorbeeld Tandpastafabriek

De Tandpastafabriek ziet een kans om hoger te scoren in Google. Ze zien 

een groei in de verkoop van whitening tandpasta en krijgen van hun 

 klanten veel vragen over dit product. De Tandpastafabriek maakt een topic 

cluster waarin ‘Whitening tandpasta’ centraal staat. Onder dit  cluster 

 hangen ze bestaande en nieuwe content: een blog over of whitening 

 tandpasta schadelijk is, een blog over houtskooltandpasta en een pagina 

met het resultaat van een test met hun eigen producten. Door de content te 

clusteren, krijgen ze een hogere ranking in Google. Steeds meer personen 

die op zoek zijn naar informatie over whitening tandpasta, komen op de 

pagina’s van de Tandpastafabriek terecht. 
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4Sales – Pipeline & deals
De salespipeline van HubSpot is een dashboard waarin je de status van 

alle deals ziet, deals toevoegt en de status van deals verandert. Per deal 

zie je de eerdere activiteiten, de interacties met de klant, de gegevens 

van de klant en eventuele notities. Het dashboard vertelt je ook wie de 

 accountmanager van een deal is en hoeveel de deal waard is.

Maak razendsnel nieuwe deals

Voeg je nieuwe deals toe vanuit een contact- of bedrijfsrecord? Dan bespaar je veel 

tijd door met HubSpot de meest recente informatie uit de database aan te vullen. 

Denk hierbij aan de adresgegevens van de organisatie, de branche, de historie van 

het contact en wat deze allemaal al op je website heeft gedaan. 

Creëer je ideale salesproces

Of je nu een professioneel, vast salesproces hebt of pas net komt kijken, met de 

HubSpot pipeline managementtool creëer je makkelijk jouw ideale proces. Deals 

toevoegen, aanpassen en verwijderen: het kan allemaal zonder hulp van IT. Door 

teamleden taken toe te wijzen, pak je de deals met de hoogste prioriteit als eerste 

op. 
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Krijg inzicht in prestaties

De salespipeline maakt ook de prestaties van je accountmanagers inzichtelijk. In 

het dashboard zie je hoeveel deals elke accountmanager binnenbrengt en hoeveel 

deze waard zijn. Het kan namelijk goed dat een bepaalde accountmanager veel 

deals binnenbrengt, maar dat de deals van een accountmanager die er minder 

inbrengt wel meer waard zijn. 

Voordelen van de salespipeline

Alle kansen in één oogopslag

Deals filteren op thema, team, accountmanager en meer

Automatisch omzetprognoses doorberekenen per fase

Voorbeeld Tandpastafabriek

Bij Bikkelhart werken de accountmanagers met de salespipeline van 

HubSpot. Na een gesprek met de Tandpastafabriek, voor wie we eerder een 

redesign hebben gedaan, ziet Ralph een kans. De Tandpastafabriek wil 

aan de slag met HubSpot en kan hier wel wat hulp bij gebruiken. Ralph 

maakt een nieuwe deal aan in de pipeline. Hij doet de Tandpastafabriek een 

 voorstel en verplaatst de deal van de kolom ‘Kans’ naar de kolom ‘Voorstel’.
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5De leadscoringtool van HubSpot helpt je met het bepalen van de fase 

waarin je leads zich bevinden. Zo weet je salesteam precies wanneer 

het tijd is om een lead op te volgen. Leadscoring zorgt voor duidelijkheid, 

 productiviteit en het vergroot de kans op conversie.

Sales - Leadscoring

Zo werkt leadscoring in HubSpot

In HubSpot geef je leads een score op basis van gedrag en demografische 

gegevens. HubSpot verzamelt alle informatie over jouw contacten – van de eerst 

bekeken pagina tot de laatste download. Met leadscoring ken je punten toe aan 

bezoekers op basis van acties. Zo krijgt een lead punten voor een paginabezoek, 

een download of een nieuwsbriefaanmelding. Je kunt ook punten van de score 

 aftrekken. Doe jij bijvoorbeeld geen zaken in Duitsland, dan kun je dat bij Duitse 

leads doen.
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Machine learning vindt jouw ‘hot’ leads

Weet je niet zo goed welke leads ‘hot’ zijn of 

wil je gewoon tijd besparen? Gebruik dan de 

automatische leadscoring van HubSpot. Op 

basis van alle beschikbare data identificeert 

HubSpot met machine learning jouw beste 

leads. Zoals bij elke toepassing van machine 

learning, worden de voorspellingen naar mate 

je het vaker gebruikt steeds beter. 

Waarom leadgeneratie met HubSpot?

Volledig geautomatiseerde campagnes maken

Anonieme bezoekers herkennen

Meer prospects converteren naar ‘hot’ leads.

Continu inzicht in je resultaten via het dashboard

Voorbeeld Tandpastafabriek

Als bestaande klant van Bikkelhart staat de Tandpastafabriek al tussen 

onze contacten in HubSpot. De Tandpastafabriek bezoekt de HubSpot 

pagina op onze website en verdient zo 2 punten. Voor het tweede en derde 

bezoek nog eens 4 extra punten. Tijdens het derde bezoek downloadt de 

Tandpastafabriek ook ons whitepaper over HubSpot. Weer 5 punten. Door 

het downloaden wordt de Tandpastafabriek een ‘hot lead’ en weet Ralph dat 

er interesse is in eventueel een afspraak of demo. 
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6Sales – Follow up
De follow-up templates van HubSpot besparen je salesteam veel tijd. 

Een e-mail voor na een telefoongesprek, een follow-up na een event 

of een  reminder: je slaat in HubSpot gemakkelijk allerlei templates op. 

Je  salesteam hoeft geen hele e-mail meer te typen. Een paar kleine 

 aanpassingen in het template zijn nu genoeg.

Tientallen gratis templates

HubSpot biedt allerlei templates aan om gratis te downloaden. Deze templates 

variëren van een mail voor na een meeting tot een allerlaatste follow-up mail als 

je op je vorige mails geen reactie krijgt. Deze templates kun je natuurlijk ook goed 

gebruiken voor je e-mail drip flows. Wil je liever je eigen e-mails maken? Ook dat 

kan gewoon!

Optimaliseer je follow-up e-mails 

In de statistieken van HubSpot bekijk 

je het aantal opens, kliks en downloads 

per template. Zo zie je welke templates 

goed presteren, en welke templates meer 

aandacht nodig hebben of niet voor jou 

werken. Bekijk de statistieken voor alle 

templates, of filter op afzender of een 

bepaalde periode. Zo worden je follow-up 

mails steeds beter.

In cijfers:

44% van de salesmedewerkers geeft op als de eerste follow-up e-mail geen 

 reactie krijgt. 

Ook als je geen antwoord krijgt op je eerste mail, is er 21% kans dat je wél 

 antwoord krijgt op je tweede mail.

Bij meer dan 80% van de deals zijn er minstens 5 contactmomenten nodig 

 voordat een deal wordt gesloten.
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Voorbeeld Tandpastafabriek

Veel salesmedewerkers van de Tandpastafabriek vonden follow-up mails 

een tijdrovende taak omdat de standaardteksten voor de mail nergens cen-

traal stonden opgeslagen. Sinds ze in Hubspot werken, heeft de Tandpasta-

fabriek verschillende follow-up templates klaarstaan. Na bijvoorbeeld een 

eerste afspraak met een klant pakken ze het bijpassende follow-up templa-

te erbij, voegen een persoonlijke note toe en sturen de mail. Zo gedaan!
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7Service – Chat
Met de HubSpot chatfunctie kom je op een laagdrempelige manier in 

contact met (potentiële) klanten. Omdat de chat direct is gekoppeld met 

HubSpot, sla je alle data automatisch op in je CRM-systeem.

Alles-in-1 inbox

HubSpot wordt niet voor niets een 

 alles-in-1 tool genoemd: ook het con-

tact met  klanten verloopt via één inbox 

waar het hele team in kan. Dit zorgt voor 

 transparantie,  duidelijkheid en snellere 

reacties. Staat de persoon met wie je chat 

in de database? Dan toont HubSpot ook 

eerdere  chatgesprekken, zodat je helemaal 

op de hoogte bent.

Schakel de hulp van chatbots in

Soms is een snel antwoord belangrijker dan persoonlijk contact. Een bezoeker met 

een algemene vraag of iemand die snel een afspraak wil inplannen, laat je helpen 

door een chatbot. Doordat de chatbot is geïntegreerd met het CRM kan hij bekende 

bezoekers herkennen en persoonlijke berichten maken. Je gebruikt de chatbot in 

HubSpot zonder ook maar iets te hoeven coderen. Door chatbots automatisch te 

laten antwoorden op veelgestelde vragen, heb je zelf tijd voor gesprekken die er het 

meest toe doen.
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Voorbeeld Tandpastafabriek

De Tandpastafabriek wil niet op elke pagina hetzelfde welkomstbericht in 

de chat. Op de homepage willen ze een algemeen welkomstbericht en op 

de productpagina’s een bericht gericht op vragen over het assortiment. 

Dit doen ze in HubSpot gemakkelijk door verschillende chatflows aan te 

maken.

Dit kan je met de HubSpot chat

 Met meerdere personen de chat beheren vanuit één gezamenlijke inbox.

 Per pagina verschillende welkomstberichten instellen.

 Zonder te coderen gebruik maken van de chatbot.

 De chatwidget aanpassen zodat deze aansluit op je huisstijl.

 De chat integreren met Google, Outlook of bijvoorbeeld Slack.
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8Service – Tickets & tasks
De to-do-lijst van een salesmedewerker lijkt soms eindeloos. Heb je net het 

ene probleem opgelost, staan er weer drie nieuwe verzoeken in je inbox. De 

tickets en tasks van HubSpot helpen je het overzicht te bewaren en prioriteit 

te geven aan de belangrijkste taken. 

Waarvoor gebruik je tickets?

De tickets in HubSpot gebruik je voor verzoeken of problemen vanuit klanten. 

 Wanneer iets niet goed werkt of iemand zijn wachtwoord vergeet, maak je een ticket 

aan. Alle tickets bekijk je in een overzichtelijk dashboard, waarin ook de status van 

het ticket te zien is. 

Waarvoor gebruik je tasks?

Kan je een ticket niet direct oplossen? Dan maak je één of meerdere tasks aan. 

 Tasks zijn de stappen die jij en je collega’s nemen om uiteindelijk het ticket op 

te lossen. Denk hierbij aan contact opnemen met een klant, iets checken in de 

 database of een aanpassing doorvoeren. 
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Minder klachten door meer inzicht

De tickets in HubSpot geven je meer inzicht in de problemen waar je  klantenservice 

mee te maken heeft. Als je voor elk probleem een ticket aanmaakt, zie je aan 

het einde van de maand precies hoeveel soortgelijke klachten er waren. Als er 

 bijvoorbeeld elke maand veel factureringsproblemen zijn, is dat een teken dat je 

misschien opnieuw naar het factureringsproces moet kijken. Als er elke maand 

veel vragen komen over een foutmelding met inloggen, ligt je de oplossing hiervoor 

wellicht in een FAQ op je website.

Voorbeeld Tandpastafabriek

Een klant van de Tandpastafabriek komt er na het bestellen van 10.000 

tandpasta’s achter dat deze naar het adres van het oude warenhuis 

 worden gestuurd. Hij stuurt een e-mail en de servicemedewerker van de 

 Tandpastafabriek maakt meteen een ticket aan om het adres te wijzigen. 

Voor het contact opnemen met de bezorgdienst en het aanpassen van het 

adres in de database maakt hij tasks aan voor zichzelf en zijn collega’s.
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9Service – Feedback
De beste manier om erachter te komen wat klanten van jouw bedrijf en 

service vinden, is door het ze te vragen. In HubSpot maak je enquêtes voor 

op je website, maar ook voor in e-mails. Met de enquêtes onderzoek je de 

klanttevredenheid, -ondersteuning en -loyaliteit. De enquêtes hebben de 

volgende namen: Customer Support Survey, Customer Satisfaction Survey 

en Customer Loyalty Survey.

Organiseer, visualiseer en analyseer

HubSpot verzamelt de resultaten van jouw enquête in één dashboard. In het 

 dashboard worden de resultaten georganiseerd, gevisualiseerd en geanalyseerd. 

De feedback van je klanten gebruik je om bijvoorbeeld de klantreis te verbeteren, 

trends te spotten of de klantenservice-strategie te optimaliseren. 

Welke enquête kies je?

De Customer Support Survey gebruik je om erachter te komen hoe gemakkelijk jouw 

bezoekers en klanten hulp vinden.

De Customer Satisfaction Survey gebruik je om feedback te krijgen op een onderdeel 

van de klantreis waar je meer over wilt weten.

Met de Customer Loyalty Survey gebruik je een Net Promoter Score om te achterhalen 

hoe waarschijnlijk het is dat klanten je aanbevelen aan anderen.

Voorbeeld Tandpastafabriek

Ralph heeft een eerste HubSpot demo gegeven voor de medewerkers van 

de Tandpastafabriek. Hij is benieuwd hoe ze deze demo hebben ervaren en 

vraagt dit uit via een Customer Satisfaction Survey. In een e-mail vraagt 

Ralph aan de hand van drie emoticons en een korte toelichting hoe ze de 

demo hebben ervaren. De feedback neemt hij mee in de volgende demo.
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Waarvoor gebruik je tickets?

Vanaf €740 per maand start je met een professionele HubSpot licentie. Afhankelijk van het aantal 

 contacten loopt de prijs op in Marketing Hub. Wil je naast Marketing Hub ook een professionele licentie 

voor Sales- en Service Hub? Dan betaal je rond de €1500 per maand. Voor kleinere bedrijven en startups 

heeft HubSpot een pakket gecreëerd voor €103,50 per maand. De mogelijkheden van deze HubSpot Starter 

Growth Suite zijn wel beperkt.

Kan ik bij jullie terecht voor een demo?

Uiteraard kan dat! Laat ons weten naar welke functionaliteit je nieuwsgierig bent en we zetten graag een 

persoonlijke demo voor je klaar.

Ik gebruik HubSpot al, maar hoe weet ik of ik de tool maximaal benut?

Het maximale potentieel hangt sterk af van of het gehele bedrijf actief en consequent werkt in HubSpot. Je 

ben zo sterk als de zwakste schakel. Het effectiever maken van processen staat of valt bij het  doormeten 

van investering ten opzichte van de resultaten (cost per lead/sale). Door een paar basisstappen in te 

 regelen, zie je eenvoudig of je het maximale uit HubSpot haalt. Ook hier helpen we je graag mee.

Hoe weet ik of ik niet te veel betaal?

HubSpot is niet gratis, dus is het belangrijk om het maximale uit de tool te halen door het effectief te 

gebruiken. Door gebruik te maken van de helpdesk, accountmanagers en specialisten weet je snel genoeg 

hoe je ervoor staat in investering en resultaat.

Heb ik technische kennis nodig om Hubspot te gebruiken?

De meeste tools zijn eenvoudig in te richten en te gebruiken. Een zee aan uitgebreide trainingen helpen 

je hierbij. Wil je er zeker van zijn dat de basis goed staat? Dan helpen we je graag een handje met het 

 inrichten van je tools!

Hoe weet ik welk pakket voor mij geschikt is?

 Wil je vooral aan de slag met leadgeneratie, marketing automation flows en e-mailmarketing? Dan is 

 Marketing Hub voor jou de juiste keuze!

Wil je HubSpot gebruiken om je salesteam vanaf één plek te laten werken met een salespipeline, live 

chat en chatbot? Dan is Sales Hub de beste match.

Ben je op zoek naar een overzichtelijk dashboard waarin je complexe vraagstukken van bestaande 

klanten en prospects kan bijhouden en oplossen? Dan past Service Hub het best bij jou.

Wil je HubSpot voor verschillende doeleinden gebruiken? Dan kan je het best een persoonlijke 

 bundel samenstellen. We helpen je daar natuurlijk graag bij!

FAQ
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HubSpot heeft talloze voordelen en handige tools voor marketing-, sales- 

en servicemedewerkers. Nog een keer de voordelen op een rij:

Marketing Hub: 

 Landingspagina’s, blogs, e-mails en social media: met HubSpot heb je al je marketing 

op één plek! Per pagina verschillende welkomstberichten instellen.

 HubSpot is de meest gekozen marketing automation tool.

 Een betere online vindbaarheid door topic-clusters en een SEO-checklist voor blogs.

Sales Hub: 

Een inzichtelijk salespipeline met alle kansen in één oogopslag, zonder hulp van IT.

Meer duidelijkheid, productiviteit en een grotere kans op conversie door de leadscoringtool.

Een grote tijdbesparing doordat je standaard follow-up e-mails kan opslaan in HubSpot.

Service Hub: 

Een chat die gekoppeld is met je CRM-systeem en chatbots die je gebruikt zonder te coderen.

Meer inzicht en makkelijk prioriteiten stellen met de tickets en tasks.

Verzamel feedback met 3 soorten enquêtes om je klantreis te verbeteren, trends te spotten, de 

klantenservice te optimaliseren en meer.
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020 - 77 18 235

info@bikkelhart.com

www.bikkelhart.com

Pedro de Medinalaan 9

1086 XK Amsterdam

Van het maken van een workflow tot advies 

over het instellen van een chatbot: 

Ralph helpt je graag op weg! Neem contact op 

met Ralph via ralph@bikkelhart.com 

of via 020-7718235.

Je bereikt Ralph ook via de chat op onze website. 

Als je een vraag stelt, krijgt Ralph een notificatie 

via zijn e-mail en app. Dat heeft ie natuurlijk zelf 

ingesteld met HubSpot ;)

TIP: Vraag ook naar zijn koffie!
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Vraag maar raak!
Ralph, die je in de voorbeelden al voorbij zal komen, werkt echt bij 

 Bikkelhart. Wil je meer weten over een onderwerp uit de whitepaper, heb je 

een vraag of gewoon zin om even te sparren? Als er iemand is die jou meer 

kan vertellen over HubSpot, is het Ralph.


