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“ We behouden 
en winnen 
klanten dankzij 
Actito”

Sinds tien jaar gebruikt outletwinkel Cameleon het activita-
tieplatform van Actito. Dankzij het instrument communiceren 
Stéphane de Patoul en zijn marketingteam op een relevante 
en doelgerichte manier met hun klanten. “De kracht van 
Actito is dat het ons toelaat onze klanten beter te behouden 
en nieuwe klanten te rekruteren”, aldus Stéphane de Patoul, 
customer insight manager bij Cameleon.

Met twee verkooppunten in Sint-
Pieters-Woluwe en Genval is 
Cameleon een Belgische referen-
tie in outlets. Klanten vinden er 
collecties van grote modemerken, 
decoratie-artikelen en accessoires 
aan lage prijzen. De winkel organi-
seert verkoopmomenten die enkel 
voor leden toegankelijk zijn en 
waarover het communiceert met de 
hulp van de technologie van Actito. 
Het gaat daarbij om welkomstbood-
schappen, maar evengoed om 
tevredenheidsenquêtes en sugges-
ties voor het kopen van artikelen 
op basis van aankoopgegevens, 

journey worden gekwantificeerd en 
op het juiste moment verstuurd via 
het meest geschikte communicatie-
kanaal voor elke klant. Ik neem het 
voorbeeld van de verjaardag van 
een klant, een bedanking voor het 
peterschap van een nieuw lid, zijn 
deelname (of niet) aan een spel van 
promo gaming of zijn tevredenheid 
over een bezoek aan onze winkel. 
We verkiezen altijd mails omdat ze 
direct zijn en weinig kosten heb-
ben, maar we gebruiken ook sms en 
gedrukte direct mails, die we ook 
via het platform Actito beheren.

Eén van de troeven van Actito 
is de mogelijkheid om een 
databank te segmenteren en dus 
bepaalde doelgroepen te defini-
eren. Hoe ziet dat er concreet uit 
bij Cameleon?
Actito laat toe om onze klanten in 
types op te delen op basis van de 
gegevens die we over hen hebben. 
We gebruiken in de eerste plaats 
gegevens over het aankoopgedrag 
en koppelen die aan sociodemo-
grafische gegevens om zo onze 

‘push e-mails’ te versturen: we ver-
sturen aan onze leden informatieve 
mails (promoties, merken die in de 
rekken liggen, et cetera). Het prin-
cipe was vrij eenvoudig: ongeveer 
elke veertien dagen werd er een 
mail verstuurd naar onze database, 
zonder verdere segmentatie. We 
hebben vrij snel het gebruik van 
het platform geïntensifieerd en 
verfijnder gemaakt. Alleen deden 
we de segmentatie handmatig, 
waar heel wat tijd en middelen in 
kroop en wat de mogelijkheden 
sterk beperkte. In 2017 hebben we 
geïnvesteerd in een nieuwe website 
en tegelijk zijn we, na verschillende 
opties bekeken te hebben, overge-
schakeld van e-mailmarketing naar 
een geautomatiseerd marketing-
platform ontwikkeld door Actito. 
Actito heeft het voor het eerst voor 
ons mogelijk gemaakt om een 360° 
blik op onze klanten te hebben. Het 
grote voordeel van het platform is 
dat je geen technisch profiel moet 
hebben om makkelijk gebruik te 
maken van de rijkdom van de seg-
mentatie van de communicatie, wat 

Hoe berekenen jullie de resulta-
ten van die activatiemarketing?
Zodra we de basiselementen op 
Actito geautomatiseerd hebben, 
zien we heel snel de resultaten van 
onze eerste communicaties. De con-
versietijd voor de eerste aankoop 
ging met drie keer naar beneden. We 
hebben nu vier weken nodig om het 
conversiedoel te halen, tegenover 
drie maanden ervoor. Het gebruik 
van onze getrouwheidscheques 
is verhoogd nadat we een aantal 
rappels stuurden voor hun verval-
datum, wat een directe impact had 
op de frequentie. Na een bezoek 
sturen we de klant met de hulp van 
Actito een vragenlijst over zijn tevre-
denheid. De klant kan opmerkingen 
maken over het onthaal, de kwaliteit 
van het advies dat hij kreeg, het 
aanbod of het algemene comfort. 
Als een klant in sommige gevallen 
ontevreden is, kunnen we hem zelf 
contacteren. Op die manier kunnen 
we een ontevreden consument recu-
pereren en veranderen in iemand 
die wel tevreden is. We kunnen ook 
nagaan welke klanten tevreden over 

die allen via het platform Actito 
gedragen worden. Stéphane de 
Patoul, customer insight manager 
bij Cameleon, legt uit waarom hij 
voor Actito koos.

U heeft Actito gekozen voor 
het beheer van uw databank en 
klantengegevens. Wanneer en 
waarom koos u voor hen?
We gebruiken Actito sinds een 
tiental jaar. Toen ik bij Cameleon 
begon, was het DNA van de com-
municatie vooral gebaseerd op 
persoonlijk geadresseerde direct 
mail. Actito werd al gebruikt om 

doelen te identificeren. We passen 
vervolgens een lookalike logica 
toe om onze doelgroep uit te brei-
den. We gebruiken overigens het 
RFB-model (recentheid, frequen-
tie, bedrag) om prioriteit te geven 
aan onze inspanningen en onze 
investeringen. Wanneer we iets 
willen zeggen over de komst van 
een bepaald merk kiezen wij bij 
voorkeur de klanten die er eerder 
al iets van kochten, bekijken we 
welke andere aankopen die klan-
ten deden om een interessante en 
relevante doelgroep samen te stel-
len. Eens de doelgroep bepaald 
is, is de grootste uitdaging zonder 
meer de productie van de content. 
Je moet een e-mailtitel vinden die 
klanten aanspreekt, het goede 
beeld of tekst vinden die mensen 
aanzet om bij ons langs te komen. 
De A/B testing en de conditionering 
zijn twee functionaliteiten die het 
mogelijk maken om de impact van 
de personalisering te vergroten en 
te verbeteren. Dat vraagt uiteraard 
een zekere inspanning, maar de 
resultaten zijn zichtbaar.

ons toelaat om meer op de busi-
ness te focussen in plaats van op 
de technologie.

Actito is een zogezegd activati-
tiemarketingplatform. Hoe past 
u dat soort communicatie toe?
Vooraleer een vorm van marke-
tingcommunicatie te activeren, 
hebben we de gegevens verza-
meld. Cameleon werkt met leden: 
je moet een lidmaatschap hebben 
om aankopen te kunnen doen bij 
ons. De verschillende relevante 
touchpoints voor communicatie 
met klanten worden geregistreerd 
en meteen bruikbaar gemaakt voor 
activatie. Dat gaat van de inschrij-
ving van een klant bij zijn aankopen 
in een van onze verkooppunten, 
aankopen die hij gedaan heeft, tot 
zijn digitaal gedrag en antwoor-
den op vragenlijsten. Het principe 
van activatiemarketing berust op 
de verzameling van gegevens die 
we gebruiken om relevante bood-
schappen te versturen naar onze 
klanten. De boodschappen die 
direct gelinkt zijn aan de customer 

ons zijn en reclame voor ons maken, 
zodat we hen boodschappen kun-
nen sturen die gericht zijn op het 
rekruteren van nieuwe leden, wat 
een groot deel van onze klanten-
werving uitmaakt. Het laat ons ook 
toe om de klantervaring objectief en 
kwalitatief te beoordelen. Vroeger 
was alles gebaseerd op de feedback 
op de winkelvloer, wat vaak emoti-
oneel gekleurd was. Wat sommige 
klanten als opmerkingen of com-
mentaar gaven, werd veralgemeend. 
Nu is het veel minder subjectief en 
emotioneel.
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