
De campagne ‘Easy Does IT’ is ontstaan vanuit een 

samenwerking tussen verschillende technologiepartners, met 

IT-specialisten Scale Computing, Lenovo en APC Schneider als 

basis. De partners vullen elkaar goed aan, ieder vanuit hun eigen 

expertise en netwerk. Op basis van eerdere positieve ervaringen, 

droeg Lenovo ContentXperience aan om de campagne te 

realiseren.

Micro Datacenter-in-a-Box 
Veel IT-afdelingen beschikken over een IT-infrastructuur die door 

de jaren heen erg complex is geworden. Aad Dekkers, Marketing 

Director EMEA bij Scale Computing: “Vanuit deze ontwikkeling 

is ‘Micro Datacenter-in-a-Box’ ontwikkeld. Eén microdatacenter 

met daarin alle technologieën die een organisatie nodig heeft. 

Een IT-infrastructuur die betrouwbaar en modern is, op een 

simpele, schaalbare én betaalbare manier.”

Het streven was om Micro Datacenter-in-a-Box op een heldere 

en laagdrempelige manier in de markt te zetten. Om dat te 

realiseren is de campagnesite ‘Easy Does IT’ opgericht. Een 

relatief eenvoudige website met een herkenbare huisstijl, 

duidelijke visuals en op de doelgroep gerichte content. 

Dekkers: “We wilden zoveel mogelijk mensen aanspreken. 

Ook degenen die wat minder diep in de IT-materie zitten maar 

daar wel beslissingen over nemen, zoals de eigenaar of het 

management.”

Een complexe IT-oplossing onder de aandacht brengen is niet altijd eenvoudig. Veel organisaties in 

de IT-branche kunnen dat beamen. Scale Computing bundelde de krachten met een selecte groep 

technologiepartners en lanceerde in samenwerking met ContentXperience een campagne rondom een 

hyperconverged infrastructure. ‘Easy Does IT’ heeft inmiddels mooie leads opgeleverd en de interesse 

vanuit het buitenland is gewekt. Aad Dekkers (Scale Computing) en Lisa Gores (ContentXperience) 

vertellen wat volgens hen de sleutels tot succes zijn.

Reference case 
Campagne 
‘Easy Does IT’
Hoe zet je een complexe oplossing slim in de markt?

https://www.easy-does-it.nl/


Solution selling
De aanpak van niet ‘puur systemen verkopen’ maar bewust 

op de behoeften en uitdagingen van de doelgroep richten, 

is volgens Dekkers een belangrijke sleutel tot succes. 

De zogeheten ‘solution selling’-benadering. “Het meest 

succesvolle e-book is De verborgen kosten van de traditionele 

infrastructuur. Voor iemand die nog oude apparatuur heeft 

staan is dit enorm herkenbaar en spreekt het direct aan. Ik 

ben sowieso blij verrast door de sterke content. Hetgeen wij 

in gedachten hadden is door de copywriter uitstekend naar 

downloads en webteksten vertaald.”

Volgens Lisa Gores, Campagnemanager bij ContentXperience, 

heeft de eenvoud van de campagne ook een grote bijdrage 

geleverd aan de goede resultaten: “De herkenbare stijl, 

met veel beeldgebruik en relatief korte teksten. Plus dat 

de content-items specifiek zijn afgestemd op de 

verschillende fases van een aankoopproces. 

Denk aan een breder ingestoken 

e-book in de oriëntatiefase en 

een factsheet met concrete 

prijsinformatie in de 

beslissingsfase.” 

Continu monitoren en meten
Om de campagne te monitoren is het platform ‘CX Leads’ 

ingezet. Een webportaal om leads te managen die via 

de inboundmarketing-campagne zijn gegenereerd. “Een 

dergelijke portal is essentieel om met veel partijen te kunnen 

samenwerken”, licht Dekkers toe. Gores vult aan: “Naast de 

marketingacties meten we ook de salesactiviteiten. Dit biedt 

inzicht in welke leads door welke partners zijn opgevolgd 

en wie daadwerkelijk klant is geworden. Ook houden we het 

geïnvesteerde budget bij. Zo weten we exact wat de kosten 

per lead, per Marketing Qualified Lead (MQL) en zelfs per 

nieuwe klant zijn.” 

Iedere week vindt een call met alle betrokken partners 

plaats. Daarin bespreken ze de resultaten vanuit CX Leads. 

Deze inzichten worden aangevuld met informatie uit het 

marketingintelligence-platform IKUU. Bijvoorbeeld hoeveel 

budget specifiek aan traffic is uitgegeven of hoeveel 

leads via LinkedIn zijn gegenereerd in vergelijking 

met andere kanalen. Gores: “Op die manier 

achterhalen we welk kanaal de meest 

waardevolle leads oplevert, wat ons de 

kans biedt om daarop bij te sturen.” 

“Een portal zoals CX Leads is 
essentieel om met veel partijen 
te kunnen samenwerken”

Aad Dekkers, Marketing Director EMEA bij 

Scale Computing



Sterke samenwerking tussen de partners
Naast het actief monitoren en meten, vormt de sterke 

samenwerking de basis voor de goedlopende campagne. 

“CX Leads is ideaal omdat je heel soepel met elkaar kan 

samenwerken. Iedereen heeft toegang tot de portal”, 

aldus Dekkers. “En door de wekelijkse call blijft iedereen 

goed op de hoogte van de voortgang. Bovendien was 

de samenwerking met ContentXperience prettig. Men is 

toegankelijk en de communicatie is laagdrempelig. Soms 

zouden processen nog íets sneller kunnen gaan, maar dat 

heeft ook grotendeels met mijn eigen drukbezette agenda te 

maken, ben ik bang.” 

De rest van de wereld veroveren!
Inmiddels heeft ‘Easy Does IT’ een mooie hoeveelheid leads 

en klanten opgeleverd. Dekkers: “Wat betreft het aantal leads 

dat met het geïnvesteerde bedrag is gegenereerd, kunnen 

we gerust stellen dat de ROI, in vergelijking met andere 

campagnes, prima is. De opvolging vergt nog wat aandacht, 

maar dat heeft met de sales-kant van het verhaal te maken.” 

Ook vanuit het buitenland is de interesse gewekt.  

De bedoeling en verwachting is dan ook dat het eerst 

in enkele Europese landen en daarna in de rest van de 

wereld wordt uitgerold. “Genoeg te doen”, lacht Dekkers 

veelzeggend.

“Het is een hele mooie campagne én het werkt beter dan alle 
andere online campagnes die ik ooit heb gedraaid. Dat is zeker iets 
om trots op te zijn”

Aad Dekkers, Marketing Director EMEA bij Scale Computing

Wilt u meer weten over digitale marketing 
en leadgeneratie voor IT-bedrijven? Down-
load deze whitepaper. Benieuwd hoe we úw 
organisatie verder kunnen helpen? Neem 
dan vrijblijvend contact met ons op!
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