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Waarom ECS kiest voor 
ContentXperience om 
een lastige boodschap 
helder te verpakken

Reference case
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ECS International is een organisatie 
die IT-systemen met elkaar verbindt, 
zodat bedrijven makkelijk data kunnen 
uitwisselen, ongeacht het bestandsformaat. 
Naadloze communicatie dus, welke taal 
computers ook spreken. Dat klinkt simpel, 
maar technisch ligt het allemaal toch wat 
ingewikkelder. Enterprise Data Integratie of 
EDI heet de tak van sport waarin ECS actief 
is. Een nichemarkt, waarin het lastig is om je 
te onderscheiden. Daarom riep ECS de hulp 
in van ContentXperience om zich beter te 
positioneren en om voor eens en altijd helder 
bij de doelgroep voor het voetlicht te brengen 
wat de toegevoegde waarde van EDI is. 

Als je op een verjaardag vertelt dat je werkt voor een bedrijf 

dat zich bezig houdt met EDI, kijken ze je waarschijnlijk glazig 

aan. Maar zonder EDI zouden heel wat logistieke processen 

spaak lopen. De schappen in de supermarkt blijven leeg als 

vrachtwagens niet de weg op gaan, omdat de computers van 

de groothandel de bestelling van de supermarkt niet kunnen 

lezen. Ook binnen bedrijven wordt het een warboel als de 

systemen van de financiële afdeling geen gegevens kunnen 

uitwisselen met de klantendatabase. 

Er zijn tegenwoordig zóveel verschillende applicaties in omloop 

om logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen 

af te handelen, dat onderlinge communicatie een behoorlijke 

uitdaging is. Allemaal slaan ze op hun eigen manier data op, 

in uiteenlopende formaten. In de woorden van ECS is hierdoor 

sprake van ‘digitale spaghetti’: een wirwar van data, die vaak 

handmatig moeten worden omgezet van het ene naar het 

andere systeem, van de ene naar de andere taal. Een menselijke 

‘tolk’ heeft daar veel tijd voor nodig en maakt al snel (tik)fouten.

ECS ontwikkelde een platform dat deze vertaalslag 

geautomatiseerd maakt. Daardoor verloopt het proces 

van bestellen, leveren en betalen stukken efficiënter. 

Daarnaast is Managed File Transfer (MFT) een belangrijke 

activiteit van ECS. Dat is het veilig van A naar B 

transporteren van elektronische bestanden, die geen 

vertaling nodig hebben. 

Volgens sales representative Victor Schoutsen zit 

ECS in een lastige branche met dito producten. “Het 

is best moeilijk om over te brengen wat we precies 

doen.” Daarom vroeg ECS full-service marketingbureau 

ContentXperience een uitgebreide campagne op 

te zetten. Er werd content geschreven, een animatie 

gemaakt en campagnes ingericht op Google Ads en 

LinkedIn. Dit alles met de bedoeling potentiële klanten 

bewust te maken van de mogelijkheden die data-

integratie biedt. Daarnaast is de inzet om interesse te 

wekken voor de diensten en producten van ECS.
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De uitdaging:  
een eenduidig verhaal vertellen 

Schoutsen vertelt dat ECS voorheen vrij ongestructureerd 

te werk ging op gebied van marketing. ‘’We schoten 

met losse flodders, met hagel. Er werden af en toe wel 

marketingacties uitgevoerd, maar door drie verschillende 

partijen. De één leverde dan eens een keer een blog, 

de ander webteksten. Waar we naar toe wilden, was een 

helder, eenduidig verhaal.”

Hoewel ook met andere partijen contact werd gelegd, 

was de keus voor ContentXperience volgens Schoutsen 

uiteindelijk een no brainer. ‘’Omdat ContentXperience 

veel ervaring heeft in de IT-markt. Zij begrepen onze 

uitdaging gewoon het beste: ons verhaal duidelijker aan 

de man brengen, bij de juiste doelgroep. Bij de mensen 

van ContentXperience hadden we echt het gevoel dat ze 

naar ons luisterden. Ze zijn ook erg toegewijd. Het is bij 

ContentXperience geen kwestie van eenmalig iets leveren 

en zoek het verder maar uit. Ze denken actief mee en 

willen samen met ons doelen bereiken.”

De oplossing:  
klantgerichtere content 

Over de gekozen werkwijze zegt Schoutsen dat alles 

begon met het opstellen van een buyer persona of 

klantprofiel. ‘’Ik heb daarvoor veel informatie gedeeld 

met ContentXperience. Ik heb een scriptie geschreven 

voor ECS en daarvoor veel onderzoek gedaan naar wie 

onze klanten zijn en wat zij precies willen. We hebben 

samen met ContentXperience gebrainstormd over welk 

marketingmateriaal daar het beste bij past. Daar is dus 

onder meer een campagnewebsite en content in de vorm 

van een e-book en een reference case uitgerold. We zijn nu 

bezig met een nieuwe website en daarbij gaan we ook veel 

meer uit van de behoefte van de klant. De bestaande site is 

inhoudelijk vrij technisch en sterk gericht op wat wij willen 

verkopen. We willen voortaan in al onze uitingen veel meer 

inspelen op de uitdagingen die spelen in de markt.”

Door de samenwerking met ContentXperience lukt 

het ECS volgens Schouten om de bedrijfsboodschap 

“anders en beter te verwoorden, veel klantgerichter. 

Wij zijn een relatief klein bedrijf met ongeveer veertien 

mensen en een beperkt aantal externe consultant. We 

hebben niet de mankracht en de kennis om onszelf goed 

te positioneren en onze marketing te professionaliseren. 

ContentXperience is behalve erg toegewijd ook erg 

toegankelijk, ik kan altijd bellen.” 

Om diepere inzichten te halen uit de marketingcampagne 

maakt ECS gebruikt van de diensten van het aan 

ContentXperience gelieerde IKUU. IKUU beschikt over 

een platform dat alle marketingdata analyseert. Dat levert 

onder meer een beter klantbeeld op. “Samen met de 

content, de Google Ads en LinkedIn Advertising, haalt 

dat zeker wat uit”, zegt Schoutsen. ‘’We zien bijvoorbeeld 

dat onze website meer bezoekers trekt. Er ontstaat meer 

klantcontact, er dienen zich meer prospects aan. 

Voordelen van de samenwerking: 
meer content, meer data, meer leads

We zouden graag meer leads en conversies zien, maar 

beseffen ook dat we geen organisatie zijn met duizend 

man personeel, die kapitalen in marketing kan steken. We 

zitten in een moeilijke markt en hoewel het voelt alsof we 

al jaren samenwerken met ContentXperience, zijn we nog 

maar net begonnen. Onze bekendheid moet nog groeien. 

Met de beperkte middelen die we nu hebben ingezet, 

doen we het volgens mij al best goed. We gaan dus zeker 

nog meer content maken met ContentXperience.”
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VOLG ONS OOK OP:

Wil je graag meer informatie 
over onze diensten of wil je weten 
hoe we jouw organisatie kunnen 
helpen? Neem vrijblijvend contact 
met ons op. 

Over ContentXperience

ContentXperience is een full-service marketingbureau.

Wij hebben alle disciplines in huis om jouw (digitale) 

marketingvraagstukken tot een succes te maken. Bij ons 

staan professionaliteit, creativiteit en betrouwbaarheid 

centraal. Elke dag maken wij kwalitatieve content. Content 

waarmee we de doelgroep van onze klanten in beweging 

krijgen. Met de juiste boodschap en op het juiste moment. 

Deze content is de basis voor het ontwikkelen, voeren 

en optimaliseren van campagnes. Door de kwaliteit van 

content én het resultaat van campagnes centraal te stellen, 

behoren wij tot de beste B2B-marketingbureaus van 

Nederland. Dat maakt ContentXperience!


