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Een beetje opschudding veroorzaken.  
Bij Axians houden ze daar wel van.  
Dus toen deze ICT-dienstverlener begin 
2019 haar nieuwe dienst Network as 
a Service (NAAS) in de markt wilde 
zetten, vroeg ze full-service content- en 
marketingbureau ContentXperience een 
innovatieve campagne te bedenken. “Want 
ContentXperience heeft een goed track 
record als het gaat om campagnes in een 
eigen, unieke, herkenbare stijl.” 

Marketingcampagne voor 

Axians: creatief, innovatief 

en goed onderbouwd

DE UITDAGING:  
HOE VALLEN WE OP IN DE MARKT?
Hoe vertel je de buitenwacht wat Network as a Service is? 

Hoe zorg je ervoor dat je eigen (sales)mensen de meerwaarde 

van deze oplossing tussen de oren krijgen? Zij moeten immers 

de écht ambitieuze organisaties, waarvoor NAAS is bedoeld, 

kunnen overtuigen.  

NAAS vergt wel enige uitleg. Het is een totaal andere manier 

om het connectiviteitsvraagstuk van organisaties te benaderen. 

Vroeger was een netwerk statisch. Maar met NAAS is het 

mogelijk om een netwerk flexibel op- en af te schalen en om 

eenvoudig nieuwe locaties te activeren. Er zit dus ontwikkeling in 

het netwerk. Dat gaat niet vanzelf, daar is actie van Axians voor 

nodig. Axians zorgt ook dat organisaties hun netwerk innovatief 

kunnen gebruiken, door nieuwe functionaliteiten aan te bieden. 

Denk aan Wifi6, Internet of Things en Big Data Analytics. 

Het As-a-Service-model betekent dat klanten alles rondom 

het netwerk uitbesteden. Ze nemen een abonnement dat 

allerlei voordelen biedt: 

•  Betalen naar gebruik 

•  Geen investeringskosten vooraf 

•  24/7 support

•  Altijd de laatste updates en bugfixes

Axians koos voor ContentXperience om dit verhaal te vertellen. 

“ContentXperience heeft veel ervaring in het helder uitleggen 

hoe ICT-oplossingen in elkaar steken en welke meerwaarde 

onze dienstverlening voor organisaties heeft”, vertelt Vivianne 

Frijters van de afdeling marketing en communicatie. “Je kunt 

er bovendien op vertrouwen dat ContentXperience zich aan de 

afspraken houdt en binnen de afgesproken tijd blijft.”

DE OPLOSSING: EEN SERIEUZE BOOD-
SCHAP, GEBRACHT MET EEN KNIPOOG
Content voor de NAAS-campagne werd ontwikkeld op basis van 

uitgebreid buyer persona-onderzoek. “Dat ging echt ver”, vertelt 

Frijters. “Zo zijn bijvoorbeeld interviews gedaan, om te kunnen 

toetsen of veronderstellingen over de doelgroep overeenkomen 

met de praktijk. Op die manier ontstond een nauwkeurig, goed 

onderbouwd beeld van de klant en diens uitdagingen. Dat hielp 

om content goed op de doelgroep af te stemmen.”
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“ ContentXperience heeft veel ervaring in het helder uitleggen 
hoe ICT-oplossingen in elkaar steken en welke meerwaarde 
onze dienstverlening voor organisaties heeft”

Over de toon van de campagne is door beide partijen uitgebreid 

gebrainstormd. Axians begeeft zich graag buiten de gebaande 

paden. “Ook daarom vroegen we ContentXperience, want zij 

zijn goed in out-of-the box content”, meent Frijters. “Content 

met een knipoog. Denk aan de video die werd opgenomen 

op het circuit van Zandvoort. Hierin wordt een link gelegd 

tussen de snelwerkende Catalyst 9000-switches (voor extra 

netwerkaansluitingen) en een raceauto.” 

Voor de NAAS-campagne werd het ruimtevaartthema gebruikt. 

In de eerste plaats omdat NAAS een anagram is van NASA. Maar 

ook omdat organisaties met Axians een reis doormaken naar een 

nieuw, next-gen netwerk waarmee ze klaar zijn voor de toekomst. 

Axians wilde communiceren dat zo’n netwerk overal tot leven kan 

komen, zelfs al is dat op Mars. In een opvallende, humoristische 

interactieve video legt een astronaut de buitenwacht haarfijn 

uit hoe Axians dat doet. “Onze salesmensen beschikken na een 

interne ‘take-off’ nu ook over een kit die voortborduurt op het 

ruimtethema. Er zit onder meer een mission statement in dat 

begint met ‘beste astronaut’. Daarmee vangen ze hun reis goed 

voorbereid aan”, vertelt Frijters.

Verder is voor de externe campagne een speciale NAAS-

website ontwikkeld, waarop onder meer een kennisbank te 

vinden is. Deze website biedt veel informatie over de dienst, 

in de vorm van blogs, whitepapers, leaflets, een infographic en 

een referentiecase. Onder meer via een LinkedIn-campagne 

wordt de doelgroep geattendeerd op deze website.

VOORDELEN SAMENWERKING: NAAS 
STAAT OP DE KAART EN AXIANS OOK
Axians werkte al vaker succesvol samen met ContentXperience.  

Door de uitgebreide ondersteuning bij de voorbereiding van 

de campagne en de afwijkende, creatieve content die werd 

gemaakt, is het gelukt om de zichtbaarheid en bekendheid 

van Network as a Service te vergroten. Een graadmeter 

daarvoor is dat het verkeer op de website toeneemt. Ook 

melden zich regelmatig mensen bij Axians die verregaande 

belangstelling tonen voor NAAS. 

De doordachte campagne hielp bovendien uit te dragen waar 

Axians voor staat: een organisatie die dicht bij de klant staat. 

“We willen bekend staan als kennispartij die op een frisse 

manier diensten onder de aandacht brengt”, zegt Frijters. 

Een ICT-oplossing moet volgens Axians niet alleen technisch 

werken, maar ook op functioneel niveau werken voor en in de 

organisatie. Het volledig outsourcen van het netwerk helpt 

organisaties om zich te focussen op innovatie, op de toekomst 

van de organisatie. NAAS geeft de IT-afdeling daar ruimte voor. 

In de content kwam daarom niet zozeer naar voren wat 

zich precies onder de motorkap van de auto afspeelt, maar 

meer wat de auto daadwerkelijk kan. Axians is daar blij mee. 

Frijters: “Een innovatieve campagne is dan ook zeker voor 

herhaling vatbaar.”
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VOLG ONS OOK OP:

Over ContentXperience

ContentXperience is een full-service marketingbureau. 
Wij hebben alle disciplines in huis om uw (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!

BEDRIJFSPROFIEL
Axians is het merk van VINCI Energies voor ICT-oplossingen 
en -diensten. Het ondersteunt haar klanten - private bedrijven, 
publieke organisaties, overheidsinstanties, operators en 
service providers - met ontwikkelingen op het gebied van 
infrastructuren en digitale oplossingen. Daarvoor biedt Axians 
een breed portfolio aan ICT-oplossingen en services: business 
applications en data analytics, enterprise networks en digitale 
werkplekken, datacenter en cloud services, telecommunicatie-
infrastructuur en cybersecurity.

Het Axians team van professionals op het gebied van 
consultancy, design, integration en services ontwikkelt 
deze oplossingen om van technologie in elke organisatie de 
drijvende kracht achter digitale transformatie te maken. 
Axians telt circa 10.000 medewerkers verspreid over 22 landen.

Benieuwd wat ContentXperience 
voor jouw organisatie kan 
betekenen?
Kijk dan op www.contentxperience.nl of neem contact met  
ons op via T. 026-7999066 of E. info@contentxperience.nl.


