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3sixtyfive komt met B2B Influencer Marketing
propositie
Thought Leadership Programma’s geven boost aan new
business

3sixtyfive komt met een nieuwe propositie speciaal gericht op de business-to-business markt.
De inzet van zakelijke influencers - ook wel Thought Leaders - zijn extreem krachtig gebleken
om leads te genereren of het imago een boost te geven. Het influencer marketing agency zet
haar zorgvuldig opgebouwde expertise nu ook in voor de zakelijke markt en doet dit reeds met
succes voor opdrachtgevers als KPMG, ING, Kamer van Koophandel, DHL, MeteoGroup en
Eurofiber.
Expertise

Het bureau ziet haar Thought Leadership Programma’s als geheim wapen voor de zakelijke
markt om meer leads te genereren en marktleiderschap te claimen. De link naar reguliere
influencer marketing is sterk. 3sixtyfive staat bekend om het inzetten van de juiste influencer
match, ook bij de zakelijke variant is dit essentieel. Thought Leaders dienen te matchen met de
doelgroep, content maken waar de zakelijke beslisser op zit te wachten maar en last but not
least: Er is een programma nodig dat de zorgvuldig gematchte Thought Leaders strategisch en
naadloos integreert in de marketing funnel en -kalender.

“Deze beslissing komt niet uit de lucht vallen. Onze eerste klus in 2010 was
een B2B Influencer Marketing programma voor Deloitte, die haar innovatieve
kracht wilden laten spreken door Thought Leadership. Via externe én interne
experts. De afgelopen 10 jaar hebben wij met enige regelmaat B2B
campagnes gedraaid maar sinds vorig jaar lijkt de vraag hiernaar explosief te
zijn gestegen.”
— John Meulemans, oprichter & Strategy Director bij 3sixtyfive

COVID-19
Als er één sector afhankelijk is van events en netwerken is het wel de B2B sector. Er gaan
enorme budgetten naar het exposeren op congressen, en natuurlijk het bezoek ervan. Met het
wegvallen van veel grote events door het Corona-virus komt er veel tijd en vaak ook budget vrij
om de komende maanden te investeren in andere vormen van marketing. Thought Leadership
programma’s kunnen niet alleen tekort aan new business aanvullen, maar mogelijk zelfs meer
leads dan ooit opleveren.
Virtual Summit B2B Influencer Marketing
Om geïnteresseerden kennis te laten maken met de inzet van Thought Leaders, organiseert
3sixtyfive een virtual summit om meer te vertellen over bewezen cases en tactieken.
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3sixtyfive is een award-winning influencer marketing agency en ontwikkelt campagnes, programma's en
formats voor merken als Toyota, Tikkie, KPMG, Save the Children en DHL.
Voor meer informatie zie: http://3sixtyfive.co
3sixtyfive is onderdeel van Endeavour Group: Orchestrated Digital Marketing.
Voor meer informatie zie: www.endeavourgroup.co
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