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Topics van vandaag

Het menselijk brein  
Wat is de mindset van een 
B2B t.o.v. een B2C klant? 

Experimenteren 
Hoe ontdek je wat werkt en 

wat niet werkt?

5 technieken voor B2B 
Welke technieken werken 
goed voor B2B websites? 

Blijvend naar een betere 
conversie  

Wat kun je doen om je website 
verder te verbeteren en 
concurrentie te verslaan 

Conversie optimalisatie voor B2B 
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Doordacht



"We are feeling creatures 
that think, not thinking 
creatures that feel" 

- Jill Bolte Taylor



Werken persuasieve technieken ook voor B2B? 
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Psychologische  
Inzichten voor B2B5
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Alles is relatief
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3 Trek je bezoeker het proces in - Belangrijkste CTA



4 Meer aandacht voor Unique Selling Points 
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Blijvend naar een  
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Hoe pak je dit aan? 
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2 Routes - afhankelijk van traffic 

WebinarConversie optimalisatie voor B2B

A/B



Leuk dat je er was! 
Neuromarketing lunch webinar


