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E-mailmarketing voor
vastgoed producten

Inleiding
“Klik hier”. “Voeg toe aan winkelwagentje”. “Reken hier af”.
Deze traditionele aanpak van e-commerce werkt prima
voor laag geprijsde impulsaankopen en eenvoudig te
begrijpen producten en diensten. Maar dit standaard
e-commerce proces werkt niet voor vastgoedontwikkelaars en makelaars die hun (nieuwbouw-)
woningen online willen aanbieden. Voor vastgoed
producten is de “voeg toe aan winkelwagentje” of “klik
hier om af te rekenen” een wat onzinnige e-commerce
aanpak.
Beslis-trajecten voor huis aankopen duren soms erg
lang, vaak zelfs meer dan een jaar. Al heb je een geweldig
project in de aanbieding en is iedereen die het ziet direct
enthousiast, er kan van alles spelen in het leven van
mensen die willen kopen. Je moet daarom continu de
geïnteresseerden blijven masseren en je product onder
de aandacht blijven brengen.
E-mailmarketing is de uitgelezen tool voor vastgoed met
z’n langere beslis-trajecten.

Big-Ticket items
Waarom is vastgoed een typisch “Big-Ticket-Item” en waarom
definiëren we deze zogenaamde “Big-Ticket Items”, oftewel
producten in het hogere prijssegment?
Allereerst, het zijn hoog geprijsde producten, vanaf ca €10.000.
Economisch gezien worden big-ticket items soms ook duurzame
goederen genoemd, goederen of voorzieningen die relatief lang
meegaan en een hoog nuttigheid-gehalte hebben. Er is echter
geen heel strikt minimum bedrag waardoor een big-ticket item kan
worden gedefinieerd en het zijn ook niet noodzakelijk luxeproducten
voor hoge inkomens - iedereen heeft een huis nodig, of een auto,
niet alleen ‘de rijken’. De verkoop van deze big-ticket producten kan
soms ook gezien worden als een graadmeter van de economie.
In deze whitepaper gaat het over de verkoop lifecycle van met name
vastgoed objecten, producten die naast hoger geprijsd ook vaker
dan eenmalig verkocht kunnen worden.
Er zijn drie belangrijke speerpunten van deze vastgoed lifecycle en
de manieren waarop je daar met e-mailmarketing succesvol op in
kunt spelen!
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Converteer naar
een ontmoeting,
niet naar een
online transactie
Bij het online vermarkten van een nieuwbouwvastgoed
project spelen er een aantal unieke omstandigheden
mee. De grootste: het verkopen van een extreem
kostbaar product wat nog niet bestaat op het moment
van verkoop. In essentie ben je dus aan het handelen
in beloftes. Het is niet geheel onbegrijpelijk dat er wat
aan de marketingmix moet worden toegevoegd om het
vertrouwen te verhogen.
Hoe hoger de aanschafwaarde hoe groter de kans is
dat een fysieke ontmoeting vooraf moet gaan aan een
aankoop.

Micro conversies
Vastgoed is een product dat tot op heden onmogelijk standaard
online te verkopen is. Waar je een dure ledtelevisie nog online kunt
bestellen en laten bezorgen, loopt dat bij een woning uiteraard
anders.
Naast de grotere complexiteit van dit product komt er financieel en
juridisch ook wat meer bij vastgoedtransacties kijken. Het is dan ook
logisch dat een dergelijke verkoop pas tot stand kan komen nadat
de potentiële klant een ontmoeting
heeft gehad met een makelaar of
verkoopbegeleider.
Het toewerken naar een ontmoeting
is een significant andere marketing
Voor vastgoedproducten is een
benadering dan bij vluchtige producten,
goede website met een heldere
waar de nadruk ligt op een snelle,
informatiestrategie
doorslagonline afgehandelde, transactie.
gevend. Hoe verleidelijk het ook is,
kies niet voor een website die bol
staat van informatie, maar ga voor
een website die de bezoeker zo effectief mogelijk naar contact met
de makelaar leidt. De makelaar zorgt voor meer informatie. Voor dit
proces gebruiken we micro conversies, waarover later meer.
De online conversies voor de big-ticket items, lees: vastgoed, leiden
dus niet tot een directe verkoop, maar tot een ontmoeting of
contactmoment. Dat kan een gesprek op het makelaarskantoor zijn,
een rondleiding in de (model)woning, een product demonstratie op
locatie of een bezoek aan een open dag.
Juist voor de conversie van online lead naar offline contact is
e-mailmarketing van groot belang.
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Long-copy e-mails
Een belangrijk aandachtspunt voor e-mailmarketing bij vastgoed
producten is dat e-mails met veel tekst vaak veel beter converteren
dan e-mails met weinig tekst. Waar in de meeste andere gevallen
geldt “hoe korter hoe beter”, is dat voor kostbare items juist niet het
geval. Voor kopers is het een belangrijke aankoop en veel informatie
is juist welkom.
Als voorbeeld, in de meeste internationale benchmarks zien we
dat open rates van de vastgoed industrie rond de 25% liggen. Met
een duidelijke lead-registratie strategie en e-mails met inhoudelijk
sterke content zien wij in de praktijk een veel hogere open rate,
van gemiddeld 60%! Door het slim inzetten van long-copy, met
soms wel 6 of 7 blokken, zien we dat 50% doorklikt na het lezen van
een commerciële teaser. Dat geldt ook voor de grotere databases.
Juist omdat het een belangrijk product is willen mensen het gevoel
hebben alles te weten wat nodig is voor ze overgaan tot een
volgende stap. Dit is overigens geen oproep om langdradig te zijn,
het gaat uiteraard om de hoeveelheid bruikbare informatie en niet
om de lengte van de e-mail.
De long-copy strategie sluit ook prima aan bij de belofte die je doet
bij het verwerven van leads. Op je website staat bijvoorbeeld de
call-to-action “Schrijf je hier in voor MEER informatie”. Dan moeten
er dus ook meer details worden ontsloten, en niet alleen algemene
product status updates worden gegeven. Het moet uiteindelijk
leiden tot belangrijke vragen bij de lezer. “Wat betekent dat
voor mij? Welk voordeel kan ik hier precies meer behalen?
Is dit ook mogelijk in mijn situatie?” De CTA leidt dan dus tot
contact om op deze specifieke vragen beantwoord te krijgen. Online
marketing, en e-mailmarketing in het bijzonder, functioneert dan als
een soort informatie hub tussen deze online contacten en offline
ontmoetingen.
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Harder werken
om van een prospect een klant te
maken
Hoe zit het precies met de conversie ratio van lead naar
aankoop?
De online aanmeld tot aankoop ratio is bij vastgoed
producten hoog. Dit betekent dat er voor deze producten
gemiddeld een hoger aantal leads nodig is om tot een
succesvolle verkoop te komen.

Lead registratie
Verhoudingen van 1 op 70 zijn geen uitzondering voor bijvoorbeeld
de grotere vastgoedprojecten. Dit betekent dat er 10.000 online
lead registraties nodig zijn om uiteindelijk 140 woningen te
verkopen. Natuurlijk zijn er ook lagere verhoudingen mogelijk. We
meten vooral betere cijfers bij de wat kleinere projecten, tot ongeveer
30 woningen. Een aanmeld-aankoop verhouding van 1:45 voor
kostbare producten beschouwen we als ‘goed’.
Wat is ‘aanmelden’ dan precies? We noemen dit ook wel een ‘lead
registratie’, wanneer een website bezoeker zijn gegevens bij je
achterlaat. Dat kan een e-mail adres zijn, om bijvoorbeeld een
digitale brochure per e-mail te ontvangen. Maar het kunnen ook
de volledige NAW gegevens zijn waarmee de website bezoeker zich
inschrijft voor een informatieavond, of om een fysieke brochure
per post thuis te ontvangen. Een aanmelding of lead is dus een
potentiële koper waar de benodigde contactgegevens van
verkregen worden.

Conversies
We gaan in het volgende onderdeel nog wat dieper in op het soort
conversies wat de aankoopcyclus van kostbare producten in het
bijzonder kenmerkt.
In het reguliere business-to-consumer segment is een online
conversie percentage van 5% (5 op de 100 websitebezoekers koopt
wat) een mooie score. Dat komt dan dus neer op een verhouding
1:20. Van elke 20 leads wordt er 1 een koper. Dat is aanzienlijk beter
dan de verhouding voor big-ticket items, waar dat rond de 1:70 ligt.
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Helaas zien we dan een heel belangrijk verschil over het hoofd,
namelijk dat vluchtige producten over het algemeen zonder lead
registratie worden verkocht! Een website bezoeker koopt direct
(zonder lead-registratie) zijn LCD TV. Misschien heeft hij de website
een aantal keer bezocht bij het vergelijken, maar hij converteert
direct van webbezoeker naar koper.
Dan ziet het plaatje er voor big-ticket items opeens veel
minder rooskleurig uit. De conversie van webbezoeker naar lead
voor big-ticket items is met 10% weliswaar beter dan de 5% voor
reguliere producten, maar we vergeten dan een extra stap in het
verkoopproces:

Verkoopproces

Website bezoekers

Leads

Verkopen

Vluchtige producten

70

-

4 (6%)

Kostbare producten

2800

280

4 (0,0014%)

Daar tegenover staat natuurlijk wel dat de winstbedragen op
big-ticket items vele malen hoger ligt dan op een gemiddeld B2C
product. Even een voorbeeld ter vergelijking:

Product

Verkoopproces

Marge %

Marge €

LCD TV

€ 499

15%

€ 75

Vastgoed object

€ 230.000

7%

€ 16.100
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Het is dus niet zo’n groot probleem als de lead naar aankoop
verhouding bij vastgoed producten een stuk hoger ligt dan bij
goedkopere consumentengoederen zoals LCD TV’s. Er is weliswaar
meer geld nodig om het grotere aantal leads te verwerven, maar
een verkoop is ook veel meer waard.
En dan de ROI van een vastgoed project. Er dient geld geïnvesteerd
te worden om geïnteresseerden naar je website te krijgen. Deze
projecten zijn vaak van zeer tijdelijke aard. Investeren in een hoge
Google ranking door SEO heeft dus niet veel zin. We gebruiken
bijna altijd betaald verkeer om potentiële kopers naar de website
te leiden. Hieronder vind je een vereenvoudigde berekening van de
ROAS, return on advertisement spending.

Verkoop appartementen in een lokaal
vastgoed project
Stel, een betaalde bezoeker (Google Adwords) voor je
website kost €1
2800 bezoekers kost je dan €2800
Bij 10% conversie (bezoeker laat gegevens achter – lead
registratie) heb je dus 280 leads
Van deze 280 leads maken 4 de deal rond en koopt een
appartement
Je hebt zojuist €2800 geïnvesteerd om €64K te verdienen
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Converteren van lead naar contact
Er zit dus gelukkig meer dan voldoende ruimte tussen de kosten
voor het vergaren van een lead en de marge van de appartementen
uit dit voorbeeld.
Inhoudelijk goede en op de juiste tijd verstuurde e-mails
leveren een significante bijdrage aan de verlaging van de lead naar
aankoopverhouding. Juist slimme e-mailmarketing speelt een
belangrijke rol in het converteren van een lauwe lead naar een echt
contact moment. Maak gebruik van duidelijke call-to-actions als
uitnodigingen voor events, open dagen, product demonstraties
et cetera.
Als de lead ook een telefoonnummer heeft achtergelaten is een
event trouwens hét uitgelezen moment om ook telefonisch contact
op te nemen om de uitnodiging persoonlijk te maken. In de
vastgoed wereld bijvoorbeeld maakt de proactieve houding van een
doelgerichte makelaar heel veel verschil! Een goede samenwerking
tussen online en offline is ook hier erg van belang.
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De klant maakt
een langere reis
Een ander belangrijk aspect om rekening mee te
houden: de relatief lange aankoopcyclus voor vastgoed
producten.
Een overeenkomst tussen B2B en vastgoed aankopen is
dat mensen deze goederen aankopen met het oog op
de lange termijn. Mensen kopen niet zomaar het eerste
dat ze tegen komen of leuk vinden. Als verkoper (en
online marketeer) moet je je voorbereiden op een langer
beslissingstraject.
Waar de meeste huishoudens in een week wel hebben
besloten welke televisie ze willen aanschaffen, duurt
bijvoorbeeld het aankopen van een woning een stuk
langer. Bij vastgoed staat dat nog los van het krijgen van
financiering, wat de doorlooptijd voor een definitieve
aankoop nog verder verlengt.

Speel in op de lange cyclus
De belangrijkste factor in de duur van de aankoopcyclus voor
vastgoed is op dit moment de verkoop van de eigen woning. 45%
van de mensen die hun huis willen verkopen (om een nieuw huis te
kunnen kopen) schat in dat de verkoop van hun huis langer dan een
jaar zal duren. E-mailmarketing is een belangrijke online tool om
in te spelen op deze langere aankoopcyclus. Met de regelmatige
updates en interessante wetenswaardigheden blijven potentiële
kopers ‘warm’ voor jouw product!
De complexiteit van sommige kostbare producten zorgt ook voor
een langere aankoopcyclus. Met de juiste informatie en online
tools op het juiste moment, komen klanten al heel ver in hun
oriëntatieproces en veel potentiële klanten vinden het ook een
groot voordeel om dit allemaal zelfstandig, op eigen houtje uit te
zoeken.
Een groot deel van klanten die een woning aanschaft bijvoorbeeld,
gaat pas naar de makelaar als ze precies weten welk type woning ze
willen, een idee hebben van de locatie en omgeving, de inrichting
en stijl, de keuken en badkamer en hoe ze de woning kunnen
financieren. Ze zijn dus al goed voorbereid en hebben behoefte aan
informatie die ze verder helpt, geen algemene verkoopteksten.

14

Dripmail marketing
E-mailmarketing is bij uitstek het middel om je potentiele klanten
stapsgewijs deze veelzijdige of complexe informatie aan te bieden.
Wanneer je een beeld hebt gevormd van het aankoopproces van je
klanten, kun je hier heel precies je dripmail markting op aan laten
sluiten. Stuur je potentiële klant op het juiste moment het juiste
bericht.

Hierboven vind je een afbeelding van een gewone aankoopcyclus.
De bijgevoegde percentages geven aan waar en hoe bedrijven
hun marketing budget inzetten. Onderstaand de tools die per
onderdeel worden ingezet.
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Deze informatiecyclus kun je vervolgens weer heel precies
laten aansluiten op kleinere beslismomenten. Dat de
uiteindelijke aankoop van een kostbaar item langer duurt betekent
niet dat je niets kunt doen om het proces te versnellen. Door kleinere
beslismomenten aan te bieden, de zogenoemde micro-conversies,
kun je leads verleiden om een serie van kleine keuzes te maken,
die bij elkaar het fundament leggen van die ene grote beslissing:
de aankoop. Het aanvragen van een brochure of het bezoeken
van een event is bijvoorbeeld een micro-conversie: een stap in het
aankoopproces, die niet de aankoop zelf is, maar de klant wel
dichter naar dat moment toebrengt.
Een ander voorbeeld hiervan is iets wat veel gebruikt wordt in
automotive, vastgoed en de maritieme verkoop; het
aanbieden van een online configurator. Je kunt je potentiele klanten
aanmoedigen een volgende stap te maken in hun oriëntatieproces
door de mogelijkheid te bieden om hun object van interesse
zelf te configureren en zodoende de aankoop te visualiseren en
eenvoudig een offerte op maat te ontvangen. Dit heeft als
voordeel wat het ‘Ikea-effect’ wordt genoemd: de neiging van
mensen om een hogere waarde toe te kennen aan iets waar ze zelf
een bijdrage aan hebben kunnen leveren. Als klanten bijvoorbeeld
zelf makkelijke tools krijgen om hun woning te “ontwerpen”, denk
aan het kiezen van keuken, badkamer en indeling van de muren, dan
kan dat meehelpen om een beslissing te maken voor het vastgoed
dat jij verkoopt.
Het is overigens cruciaal dat potentiële klanten voelen dat ze zelf
in controle zijn over dit proces. Niemand wil opgejaagd worden om
een aankoop te doen en dat geldt al helemaal voor het kopen van
een woning. Geef je klanten dus de mogelijkheid om zelf een serie
van kleine keuzes te maken waar ze comfortabel mee zijn en de
kans is dan heel groot dat ze zichzelf overtuigen om de aankoop te
doen.
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De cyclus heeft
een belangrijke
staart
Tenslotte, de aankoopcyclus eindigt niet bij een webshop
check-out. Het is belangrijk dat je na het ontvangen van
een koopintentie de keuze van je klant blijft bevestigen.
De aankoop van een woning is een aankoop waar
verhoudingsgewijs veel meer emotie bij komt kijken. De
kans is aanwezig dat jouw klant spijt krijgt van de aankoop.
Het maakt daarbij niet uit of je klant de allerbeste deal
heeft gekregen, ze kunnen gaan twijfelen of ze de juiste
beslissing hebben gemaakt - of ze toch die andere woning
hadden moeten kiezen of die aanbouw, of misschien
hadden ze bij die andere aanbieder moeten kopen, of
moeten wachten op een andere financiering.

Het goede nieuws is dat klanten ook de neiging hebben om
hun eigen keuze te verantwoorden. Dat betekent dat klanten
overwegingen
rationaliseren
om
gemaakte
keuzes
te
onderbouwen, zelfs als men innerlijk twijfelt over de gemaakte
keuze. De online marketeer doet er daarom goed aan om de keuze
van de klant te bevestigen door de verkoop op te volgen, zodat er
een positieve aftersales ervaring ontstaat.
Je kunt dan denken aan allerlei exclusieve uitnodigingen van besloten
Facebook groepen tot speciale aanbiedingen om het voordeel van
de aankoop nog verder te vergroten. Je geeft je nieuwe klanten
hiermee het gevoel dat ze de juiste keuze hebben gemaakt en ze
voelen zich voor de lange termijn verbonden met de woning en het
vastgoed project.

Aftersales tegen annuleren
Hier kunnen vastgoed handelaren wat leren van de automative
industrie. Zij sturen vriendelijke herinneringen voor gratis
onderhoudsbeurten, je ontvangt aanbiedingen voor de beste
inruilkortingen en natuurlijk de terugroep acties.
Kort samengevat zou je kunnen stellen dat de belangrijkste reden
voor aftersales bij de big-ticket items, en dus ook vastgoed, is om
de klant ook na de aankoop te blijven bevestigen om een positief
gevoel te versterken en twijfel of zelfs een annulering te voorkomen.
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Samengevat
Het online vermarkten van vastgoed producten heeft
een andere online benadering nodig. E-mailmarketing
speelt daarbij een belangrijke rol. Een online conversie
is niet direct een verkoop maar een lead-registratie.
E-mailmarketing verleidt de lead tot het hebben van een
fysieke ontmoeting.
Het duurt simpelweg langer om een beslissing te maken
voor de aanschaf van een woning. Dat komt onder andere
omdat bij het aankopen van vastgoed emoties een grote
rol spelen. Ook zijn de producten complexer van aard en
moeten er vaak financiële en administratieve processen
vooraf gaan aan een aankoop.
De lengte van de customer journey of aankoopcyclus
biedt ook veel meer mogelijkheden om te optimaliseren
en e-mailmarketing speelt daarin een belangrijke rol
waar voor e-mail marketeers zeker winst te behalen valt.
Vooral het emotionele aspect zorgt ervoor dat er harder
gewerkt moet worden aan het opbouwen van vertrouwen
in je vastgoedproduct.

Dat aspect, in combinatie met specifieke informatie over
het product voor de situatie van de klant, zorgt ervoor
dat er voor de verkoop eerst naar een fysieke ontmoeting
moet worden toegewerkt. Er zijn dus extra stappen
nodig om de verkoop af te ronden, de zogenaamde
micro-conversies.
De conversieratio’s van geïnteresseerde naar klant liggen
een stuk lager bij big-ticket items, maar daar tegenover
staat natuurlijk het hogere winstbedrag, waardoor een
hogere cost-per-sale prijs is gerechtvaardigd.
Tenslotte eindigt de aankoopcyclus niet bij de
koopintentie. Juist daarna moet nog hard worden gewerkt
om de kostbare verkoop te borgen door de klant zijn
keuze te bevestigen.
Je kunt je marketing strategie voor kostbare
producten blijven baseren op de standaard
uitgangspuntenvoor online marketing of…
Je kunt de verschillen juist benutten en e-mailmarketing
een essentieel onderdeel maken van je online marketing
strategie.
De keuze is aan jou.
Remco de Jong
Ophirah e-commerce
www.ophirah.nl

