AUTOMATISCH PERSOONLIJKER

ROC Midden Nederland
krijgt grip op customer
journey dankzij Cobra CRM
en Salesforce

Klant ROC Midden Nederland
Oplossing Salesforce Education Cloud en Pardot
Doel Marketing en communicatie rondom
touchpoints automatiseren en personaliseren
Inrichtingstijd 3 maanden

ROC Midden Nederland
maakt communicatie
met potentiële studenten
automatisch persoonlijker
Dankzij Cobra CRM, Salesforce EDA en Pardot

Bij ROC Midden Nederland worden per jaar ongeveer 18.000 studenten opgeleid.
Maar welk pad deze studenten volgden tot ze zich aanmelden bij hun opleiding
was tot vorig jaar onbekend. Dankzij Cobra CRM en Salesforce heeft het ROC nu
grip op de customer journey. Daardoor werden bijvoorbeeld ook de promotie en
opvolging van de webinars eenvoudig opgezet. Geen overbodig luxe in tijden van
COVID-19.
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BETER STUREN OP INFORMATIE
Het eerste resultaat was al direct duidelijk, vertelt Hes:
‘Voorheen hielden we alles bij in losse Excel-sheets en
stuurden we handmatig e-mails. Nu blokken we twee
dagen en dan hebben we alle e-mails rondom een
opendag klaar staan.’ Ook kan ROC Midden Nederland
beter sturen op campagnes, bijvoorbeeld als een
locatie achterloopt qua aanmeldingen. ROC Midden
Nederland kon deze aanpak alleen beperkt testen,
omdat COVID-19 roet in het eten gooide.

“

Voorheen hielden we
alles bij in losse Excelsheets, nu hebben we
alle e-mails rondom
een open dag in twee
dagen klaar staan

INSPELEN OP ONTWIKKELINGEN
Dankzij de opzet van Salesforce en de samenwerking
met Cobra CRM heeft ROC Midden Nederland kunnen
inspelen op de ontwikkelingen rondom COVID. ‘Cobra
CRM denkt vanaf het begin proactief met ons mee. We
waren net begonnen met het bedenken van een reeks
webinars toen Arne van Veen van Cobra CRM belde
of hij ons kon helpen met het inrichten van webinars in
Salesforce. Aangezien de basis staat, kunnen we dat in
de toekomst relatief eenvoudig uitrollen.’
Nu de eerste gebruikscases zijn ingericht in Salesforce,
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denkt Hes na over wat nog meer mogelijk is. Andere
touchpoints in kaart brengen en automatiseren,
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daarmee lagen we qua aantal aanmeldingen vooraf
goed op schema. Alleen werd die dag uiteraard afgelast.
Maar: de prospects die zich al hadden geregistreerd
voor deze open avond, hebben we heel makkelijk en
snel kunnen informeren dat de avond niet doorging.
Daarna hebben we ze persoonlijk benaderd met de
vraag waarmee we ze verder kunnen helpen.’
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