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Hoofdstuk 1. Over Sigma Solutions
Welkom bij Sigma Solutions! Wij zijn dé Online Business Partner voor de bestendige groei
van bedrijven in de maakindustrie, distributeurs, groothandels, industrieel
dienstverleners en bedrijven met complexe klantreizen. In deze brochure leest u alles
over onze kernwaarden, oplossingen en klanten.
1.1 Ons verhaal
Al ruim 20 jaar werken wij met een team van betrokken specialisten aan kwalitatief
hoogstaande en innovatieve online oplossingen die ervoor zorgen dat onze klanten bestendige
groei realiseren, hun bedrijfsdoelstellingen halen en zelfs overtreffen. Dat doen wij met veel
plezier en veel succes, omdat wij ervan overtuigd zijn dat ‘online’ meetbaar en rendabel kan
bijdragen aan de bestendige groei van elk producerend en handelend B2B bedrijf. Door de
wensen van de steeds online actievere klant van onze klant centraal te stellen en het voor onze
klant mogelijk te maken om op behapbare, rendabele wijze aan deze wensen te voldoen,
dragen wij hier zorg voor. Inmiddels telt ons portfolio meer dan 50 succesvolle bedrijven, die
elk een leidende rol in hun bedrijfskolom vervullen. Vele daarvan zijn internationaal actief, vaak
op meerdere continenten aanwezig en veelal toonaangevend binnen hun niche... en daar zijn
wij trots op!
1.2 De B2B klantreis
Wist u dat B2B kopers 27% van hun tijd besteden
aan online research, voordat zij een beslissing
nemen en tot aankoop overgaan? Grip krijgen op
de huidige kritische klant is geen gemakkelijke
opgave! De vraag is hoe u deze klant bereikt,
bedient en vasthoudt. Hoe u dit beter doet dan uw
concurrent en… hoe u dat doet zonder uitbreiding
van de werkzaamheden van uw werknemers.
Om te weten wat uw klant wanneer nodig heeft, is
inzicht in de online klantreis essentieel. Wie is wanneer op welke plek? Door de reis van uw
klant de digitaliseren, speelt u in op elke fase binnen dit proces. Zo kunt u (digitaal) relevante
informatie, op de juiste manier en op het juiste moment bieden.
Vanuit trends als digitalisering en automatisering kunnen B2B bedrijven steeds beter inspelen
op de klantreis van hun (potentiële) klanten. Diensten en nieuwe media zijn vanzelfsprekend
geworden. Toekomstgerichte, ambitieuze B2B-bedrijven reageren steeds meer op de
toenemende wereldwijde concurrentie door klantgerichtheid en klantervaring centraal te
stellen in hun strategie. Traditioneel was winnen in de B2B-arena een kwestie van “op de juiste
markten aanwezig zijn”, superieure producten en diensten aanbieden, of de producent met de
laagste kosten zijn.
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Aangezien deze voordelen onder druk zijn komen te staan door de toenemende wereldwijde
concurrentie, hebben veel spelers geïnvesteerd in functionele uitmuntendheid. Daarom
gelooft McKinsey & Company dat de opkomende strijd in B2B zal worden gestreden op de
slimme combinatie van digitale en niet-digitale transformatie, alles om de klantervaring te
verbeteren.
1.3 Werkwijze
Als eindverantwoordelijke voor de commerciële processen van uw onderneming wilt u zo veel
mogelijk (online) kansen benutten. Hierbij is het prettig om één aanspreekpunt te hebben waar
u terecht kunt voor al uw behoeften en vragen. Daarom levert Sigma Solutions, als Online
Business Partner, een totaaloplossing waarmee u uw bedrijfsdoelstellingen kunt behalen.
Geen losse middelen of activiteiten, maar een compleet pakket, volledig afgestemd op uw
behoeften. Dankzij de aanwezigheid van ontwikkelaars, designers, marketeers en digital
consultants hebben wij de expertise in huis om u desgewenst van strategie tot uitvoering te
adviseren en ondersteunen.
Het centraal stellen van de behoeften van klanten doen wij door rekening te houden met de
fase waarin het bedrijf zich bevindt. Onze Roadmap Digitalisering vormt hiervoor de leidraad.
Afhankelijk van de mate van digitalisering wordt duidelijk in welke fase een bedrijf zich bevindt
en welke behoeften hierbij horen. Op basis daarvan kunnen we vervolgens bepalen welke
oplossingen het meest passend zijn en kunnen we de digitale roadmap samenstellen. Ons doel
als Online Business Partner is om onze klanten stap voor stap te begeleiden bij het doorlopen
van alle fases in de roadmap digitalisering.
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Hoofdstuk 2. Online Communicatie
Het besef dat online communicatie een essentieel onderdeel vormt in het succes van
B2B-bedrijven is de afgelopen jaren bij steeds meer B2B-bedrijven ingedaald.
Toonaangevend onderzoek van Gartner onderstreept dit. In 2020 gaf 33% van alle B2Bkopers al aan een voorkeur te hebben voor een salesproces waar (contact met) een
verkoper geen onderdeel van uitmaakt.
Wat is Online Communicatie?
Het wordt dan ook steeds evidenter dat B2B-verkopers gebruik moeten maken van ‘nieuwe’
tools en kanalen om met (potentiële) kopers te communiceren. De basis hiervoor wordt gelegd
in de ‘Online Communicatie’ fase. In deze fase wordt een corporate website neergezet. In de
basis wordt door B2B-bedrijven op de website aangegeven wie zij zijn, wat zij doen, wat zij
kunnen of wat zij kunnen leveren. Oftewel: het bestaan van het bedrijf wordt ook online
bevestigd.
Milestone: Marketing Insights
Veel B2B-bedrijven worstelen echter met de vraag wat zij vervolgens met hun website kunnen
en moeten. Dit is een gerechtvaardigde vraag. Het neerzetten van de website is namelijk pas
de eerste stap in de ‘Online Communicatie’ fase. Om optimaal gebruik te maken van de
website is het belangrijk om deze te koppelen aan analyse tools als Google Analytics en Google
Search Console. Deze tools gaan de marketingafdeling van uw bedrijf voorzien van een zeer
krachtig wapen: inzicht. Zo wordt onder andere inzicht verkregen in de mate waarin uw
aanbod aansluit op de behoeften van de online bezoekers (doelgroep). Dit valt op te maken uit
het aantal vertoningen (Google Search Console), het aantal klikken en het navigeerbedrag
(Google Analytics).
Onze oplossing
Weet u wie uw beste klanten zijn; gisteren, vandaag en morgen? Weet u wat uw klanten bezig
houdt en wat hun behoeften zijn? Het herkennen van individuele klanten en inspelen op hun
wensen, via het best passende medium staat bij ons centraal in de ‘Online Communicatie’ fase.
Doordat wij een compleet nieuw ingerichte (en indien gewenst volledig op maat gemaakte)
corporate website voor u realiseren, wordt uw bedrijf direct online beter zichtbaar én vindbaar.
Om te bepalen of het ook lukt om de juiste, beoogde doelgroep naar uw website te trekken, is
het aan te raden om een identificatietool aan de website te koppelen. Enerzijds kunt u hiermee
toetsen of de doelgroep die u in uw hoofd of CRM heeft ook écht de doelgroep van uw bedrijf
is. Anderzijds bieden deze inzichten mogelijk nieuwe kansen.
Met onze YOBP (Your Online Business Partner) propositie en starterkit bieden wij de perfecte
oplossing voor Online Communicatie. Onze starterkit stelt u in staat om online met uw
doelgroep te interacteren en marketing inzichten te verzamelen welke uw bedrijf verder
kunnen helpen. Meer weten over onze YOBP-starterkit? U leest er alles over op de website van
YOBP.
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Hoofdstuk 3. Online Leadgeneratie
Als eindverantwoordelijke voor marketing en/of sales met een groeiambitie bent u altijd op
zoek naar manieren om met potentiële nieuwe klanten in contact te komen. Online
Leadgeneratie helpt u om met zoveel mogelijk prospects in contact te komen. Het grote
voordeel van Online Leadgeneratie is dat u op basis van het gedrag dat uw prospect vertoont
precies op het juiste moment kunt inspelen op de behoefte die er op dat moment speelt bij uw
(potentiële) klant, in iedere fase van de aankoopreis. Onderzoek door McKinsey & Company
heeft aangetoond dat niet alleen het aantal B2B klanten dat digitaal onderzoek doet naar aan
te kopen producten is gestegen met 50%, maar dat maar 15% van de mensen verwacht dat
fysiek contact bij verkopen de norm blijft. Oftewel: Digitalisering wordt nog belangrijker. Pakt u
dit op de juiste manier aan? Dan wordt uw website gegarandeerd uw beste verkoper!
Onderstaand figuur is een weergave van de Online Funnel: Hier wordt getoond hoe uw
bezoekers zich in hun aankoopreis bewegen en hoe zij zich bewegen van anonieme of bekende
gebruiker tot geconverteerde websitebezoeker. Wanneer u deze essentiële stappen succesvol
weet in te vullen en voor iedere stap passende informatie en conversiemechanismen biedt aan
uw bezoekers, wordt uw website een belangrijk onderdeel van uw verkoopsucces.
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Uw oriënterende bezoeker is op zoek naar de juiste oplossing voor een probleem
De eerste fase van de Online Funnel is het aantrekken van bezoekers en creëren van
“bewustwording”, niet alleen over uw bedrijf maar ook over uw oplossingen en diensten. Uw
(potentiële) klant moet van het bestaan van uw bedrijf afweten om uiteindelijk klant te worden,
maar zal als reeds bestaande klant ook moeten afweten van de breedte en diepte van uw
portfolio om te beseffen dat u wellicht meer kunt betekenen dan het selecte deel van de
business die u nu doet met uw klant.
Met een goede online zichtbaarheid haalt u het maximale uit uw online vindbaarheid. Dit
betekent dat u niet alleen vindbaar bent op uw bedrijfsnaam, maar ook op de oplossingen die
u biedt en producten of diensten die u levert. Daarbij is het van belang dat u goed inspeelt op
de behoeften die er spelen bij uw (potentiële) klant. Dit vergroot namelijk de kans op
succes! Uiteraard dient u uw terugkerende bezoeker niet te vergeten: Een bezoeker bezoekt
namelijk gemiddeld 7 keer een website voor een aankoop wordt afgerond. Zorg er dus voor
dat u gebruik maakt van e-mailmarketing om bekende personen te blijven inspireren en deel
uw waardevolle content ook op Social Media kanalen zoals LinkedIn. Hiermee kunt u niet
alleen content hergebruiken, maar kunt u uw (potentiële) klanten bereiken op een wijze die
een hogere ROI biedt. U spreekt namelijk niet alleen potentiële klanten aan, maar ook uw
bestaande klanten waar u onder de aandacht blijft.
Beweeg uw (potentiële) klant van een oriënterende naar geïnteresseerde
websitebezoeker
In het proces van eigen online research wilt u het uw (potentiële) klant zo gemakkelijk mogelijk
maken. Als uw (potentiële) klant uw website heeft gevonden is het eerste doel behaald, maar
hiermee bent u er nog niet. Uw (potentiële) klant is op dit moment nog niet overtuigd om met
u in contact te komen. Om uw bezoeker geïnteresseerd te maken én te houden is het
belangrijk dat u uw bezoeker voorziet van de informatie waar hij behoefte aan heeft. Dit houdt
onder andere in dat uw bezoeker informatie kan vinden over de oplossing die u biedt voor het
probleem waar uw (potentiële) klant mee worstelt. Dit heeft niet alleen betrekking op
producten of diensten welke u aanbiedt, maar ook wat u en uw bedrijf uniek maakt en waar
uw toegevoegde waarde ligt ten opzichte van concurrenten. De winst ligt hier niet alleen in het
overtuigen van uw potentiële klant, maar ook in het inspireren van uw reeds bestaande
klanten. Door uw producten, diensten en oplossingen goed te beschrijven kunt u aan hen
namelijk duidelijk maken dat u waarde kunt toevoegen met elementen welke zij nog niet bij u
afnemen.
Levert u niet alleen grondstoffen, maar staan uw mensen letterlijk aan de machine van de klant
om deze beter in te stellen om deze grondstoffen te verwerken? Of zorgt u ervoor dat u
middels co-engineering tot het ultieme eindproduct komt? Hierover wilt u communiceren op
alle kanalen! Ook het vertellen van problemen welke u voor uw klanten heeft opgelost en wat
daar de toegevoegde waarde van was dient u niet te vergeten.
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Geïnteresseerde bezoekers converteren
Als uw websitebezoeker voldoende geïnteresseerd en geïnspireerd is geraakt door uw
propositie, kunt u zich gaan richten op het daadwerkelijke stukje leadgeneratie, namelijk:
Ervoor zorgen dat uw (potentiële) klant contact opneemt middels een download,
contactaanvraag, offerte aanvraag of andere CTA (Call to Action) waarmee u niet alleen inzicht
heeft in waar uw bezoeker in geïnteresseerd is, maar ook contactgegevens zodat u deze kans
kunt verzilveren. Dit inzicht kan u ook nog eens helpen in het identificeren van extra kansen bij
bijvoorbeeld (potentiële) klanten die wel activiteit vertonen, maar waar u (nog) geen of weinig
business mee doet.
Aan u te taak om te zorgen dat deze relevante informatie aanwezig is op uw website en op een
eenvoudige manier bereikt en gedownload of opgevraagd kan worden. Zo kunt u technische
productinformatie online ontsluiten in de vorm van een datasheet, en deze ter download
aanbieden, of in het overzicht van producten snel en gemakkelijk een “Advies op maat”
aanvraag mogelijk maken.
Milestone: Marketing Enablement & Sales Insights
Het goed op orde hebben van alle bovenstaande stappen draagt, zoals eerder al getoond, niet
alleen aan bij aan uw verkoopsucces, maar ook aan het creëren van inzicht. De leads die u
realiseert zorgen namelijk voor “Marketing Enablement”: Uw Marketingafdeling voorzien van
de juiste middelen en mogelijkheden om hun werk goed uit te voeren. In dit geval concrete
leads die u kunt targeten zodat informatie op het juiste moment, via het juiste kanaal en voor
de juiste (potentiële) klant wordt ingezet. En dat niet alleen: Hoe meer conversies er
gerealiseerd worden, hoe beter het inzicht van uw salesafdeling in waar de interesses van uw
(potentiële) klanten liggen, wat leidt tot de volgende milestone in de fase “Online
Leadgeneratie”: Sales Insights. U heeft nu namelijk niet alleen concrete leads om op te volgen,
maar weet ook waar de interesses van uw (potentiële) klant liggen door bijvoorbeeld verrijking
van data met tools die bedrijfsherkenning toepassen. Hiermee kunt u gericht op jacht naar de
eerste commerciële successen en het aandacht geven aan klanten waar u nog meer business
mee kunt gaan doen!
Onze oplossing
Het realiseren van kwalitatieve B2B leads is de focus van de fase “Online Leadgeneratie”. Door
diverse middelen in te zetten om uw producten, diensten en oplossingen te beschrijven
realiseren we hier niet alleen vindbaarheid zodat u goed gevonden wordt, maar wordt uw
(potentiële) klanten op aantrekkelijke wijze geïnspireerd en overtuigd om middels diverse CTA’s
contact met u op te nemen. Door uw website te verrijken met items die vertrouwen op wekken
en kennis demonstreren, zoals cases en blogs, maar ook bijvoorbeeld nieuwsitems en uw
team, bieden we (potentiële) klanten nog meer informatie over waarom u de meest geschikte
partij bent. Het verder inzetten van bedrijf herkennende software zorgt ervoor dat zowel uw
marketing- als salesafdeling gericht aan de slag kunnen met het opvolgen van leads.
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Met onze Starterkit ‘Artemis’, dé B2B Leadgeneratie Starterkit, bieden wij de perfecte oplossing
voor online leadgeneratie. Onze starterkit stelt u in staat om op eenvoudige en efficiënte wijze
gebruik te maken van diverse B2B Leadgeneratie mogelijkheden. Bekijk onze case over BKRS
Crane Systems om te zien hoe wij Artemis succesvol hebben ingezet voor automatische
productdatasheets en e-recruitment.
Meer weten over Artemis? Neem dan contact met ons op!

Hoofdstuk 4. Customer Self Service
Tegenwoordig willen (potentiële) klanten altijd en overal in hun informatiebehoeften
voorzien worden. Ze eisen niet alleen behulpzaamheid, maar ook snelheid, een
oplossing in één interactie, én zelfs 24/7 beschikbaarheid. De uitdaging die veel B2B
bedrijven ervaren is dat de optimale klantbeleving leveren tijdrovend is. Als uw team
honderden mensen over de hele wereld helpt, wordt het bieden van individuele hulp al
snel tijdrovend en daarmee onbetaalbaar. Hoe kunnen B2B bedrijven (potentiële)
klanten goed helpen zonder uitbreiding van de werkzaamheden van uw werknemers, en
zonder dat de kosten te hoog worden?
Wat is Customer Self Service?
Customer Self Service is elke activiteit waarbij de online bezoeker zonder hulp van
medewerkers van een bedrijf werkzaamheden kan uitvoeren. Denk hierbij aan een product
configurator, calculator, documentatieshop of een B2B klantportal. Uit onderzoek van
HBR is gebleken dat de gemiddelde kosten van een B2B Customer Self Service transactie wordt
gemeten in centen, terwijl een gemiddelde interactie via de telefoon, e-mail of webchat meer
dan €11,00 bedraagt.
Voordelen van Customer Self Service
De voordelen van Customer Self Service zijn:
•

24/7 online bereikbaar zonder uitbreiding van uw werknemers

•

Procesverbetering en efficiënter werken

•

Hogere klanttevredenheid

•

Minder repetitieve, administratieve werkzaamheden voor uw werknemers

•

Fouten verminderen

Er is voorkeur voor self-service: 81% van de (potentiële) klanten willen zaken eerst zelf regelen
voordat zij contact opnemen met een vertegenwoordiger van een bedrijf. Het persoonlijk
contact wat later wordt gemaakt met (potentiële) klanten heeft veel meer toegevoegde
waarde voor beide partijen. Dit komt doordat het moment plaatsvindt waarop (potentiële)
klanten er echt voor openstaan en u ook meer weet wat de behoefte zijn van deze klanten,
doordat ze eerder gebruik hebben gemaakt van Customer Self Service.
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Customer Self Service activiteiten kunnen binnen alle fases van de B2B klantreis
geïmplementeerd worden. In het onderstaand figuur ziet u per fase de behoeften van de
(potentiële) klant. Wanneer u bij deze essentiële stappen succesvol Customer Self Service
activiteiten kunt toepassen, kunt u als bedrijf groeien in omzet zonder uitbreiding van uw
team.

Optimaal gebruiksgemak van een B2B klantportal
Met een B2B klantportal kunnen klanten hun persoonlijke gegevens inzien en wijzigen,
documentatie aanvragen, favorietenlijstjes aanmaken en aanvragen, als ook facturen inzien.
Simpele (administratieve) processen kunnen geautomatiseerd worden door de backoffice te
digitaliseren. Er ontstaat tijdsbesparing bij uw medewerkers doordat klanten zelf hun zaken
kunnen regelen. Bovendien worden er minder fouten gemaakt, omdat gegevens niet meer
handmatig overgenomen hoeven te worden.
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Altijd actuele informatie dankzij een integratie met de backoffice
Met Online Leadgeneratie en Customer Self Service activiteiten kan het maximale gehaald
worden uit uw website of webshop. De volgende stap is zorgen dat het makkelijker wordt om
backoffice processen af te handelen, zoals orders verwerken, de juiste voorraad inkopen,
productinformatie bijwerken of administratie op orde houden.
Met de integratie bevat uw website of webshop altijd actuele informatie en is het niet meer
nodig om data op verschillende plekken bij te houden. Sigma Solutions kan eenvoudig uw
website of webshop koppelen met alle bekende ERP-systemen, zoals Afas Profit, Exact Online,
SAP Business One en Microsoft Dynamics. Hierdoor wordt de kwaliteit van productinformatie
verbeterd, omdat er altijd één versie van de waarheid is. U kunt het meest halen uit uw B2B ecommerce strategie door prijs- en kortingsafspraken, contracten en beschikbare voorraad
vanuit een centrale plek te beheren. Op deze manier kunt u groei in omzet realiseren zonder
teamvergroting.
Milestone: Marketing Automation & Sales Enablement
Met Customer Self Service activiteiten kunt u Marketing Automation en Sales Enablement
realiseren. Zo bent u deze activiteiten niet alleen in staat om de effectiviteit van marketing te
verhogen op meerdere onlinekanalen en terugkerende taken te automatiseren. Denk
bijvoorbeeld aan automatische opvolgmails sturen naar (potentiële) klanten op basis van
specifiek gedrag op de website. U kunt ook de salesafdeling voorzien van waardevolle
informatie over het gedrag van individuele contactpersonen bij uw klanten. Met een B2B
klantportaal hebben accountmanagers inzicht op de conversies op de website en kunnen zij
ook klanten begeleiden door de B2B aankoopreis. Zo kunnen accountmanagers gemakkelijker
deals succesvol afsluiten. Sigma Solutions biedt de B2B starterkit Apollo om snel te kunnen
starten met Customer Self Service. Meer weten over Apollo? Neem contact met ons op om
meer te weten te komen over de starterkit.

Heinen & Hopman: 24/7 optimale informatievoorziening
Heinen & Hopman Engineering uit Bunschoten heeft zich sinds 1965 ontwikkeld tot een
wereldwijde specialist op het gebied van klimaatbeheersing in de complexe maritieme
sector. Sinds de website is gegroeid, zijn de medewerkers van Heinen & Hopman veel tijd
kwijt aan het updaten van brochures op de productpagina’s. Door een documentatieshop
aan te bieden, kan Heinen & Hopman niet alleen tijd besparen, maar heeft zij ook veel
meer inzicht op de leads!
Lees de case »
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Hoofdstuk 5. E-commerce
E-commerce werd lange tijd beschouwd als een thema dat vooral relevant is voor B2C.
Nu de B2B-wereld zich steeds meer richting online beweegt, blijkt dat B2B E-commerce
ook een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de aankoopreis van B2B klanten. Zo
rapporteert DHL dat de globale omzet uit B2B E-commerce in 2019 met 18% steeg ten
opzichte van het jaar ervoor. En dat was nog voor COVID-19. De verwachting is zelfs dat
B2B e-commerce omzet de komende 5 jaar met meer dan 70% groeit.
Wat is B2B E-commerce?
Business-to-business electronic commerce omvat het proces waar een bedrijf via een online
transactie producten verkoopt aan een ander bedrijf, zonder tussenkomst van een
salespersoon. Handig, want uit onderzoek van McKinsey blijkt dat 36% van de B2B kopers de
voorkeur geeft aan complete self-service.
Een fundamenteel verschil tussen B2C en B2B e-commerce is dat er in de B2B-wereld vaker
een lange termijnrelatie aangegaan wordt, met twee belangrijke consequenties. Ten eerste is
het vertrouwen binnen de relatie belangrijk, omdat B2B relaties vaak een grotere waarde
vertegenwoordigen. Een sterke contentstrategie ondersteunt hierbij. Ten tweede bevatten B2B
relaties vaak complexe klant specifieke afspraken over bijvoorbeeld de prijs of levering van
uw producten.
Door klanten zelf te laten registreren in een open B2B webshop krijgt u controle over het
klantaccount, en kunt u hierin de klant specifieke afspraken verwerken, met bijvoorbeeld een
eigen assortiment of specifieke prijzen.
Door te koppelen met uw backoffice bevordert u de automatisering van uw bedrijf:
bestellingen kunnen automatisch worden verwerkt, klanten krijgen inzicht in de status van hun
bestelling, en uw assortiment is altijd up-to-date. Dit bespaart tijd en vermindert
foutgevoeligheid.
Daarnaast geldt dat een hogere mate van automatisering ook de weg open zet voor
schaalbaarheid: hoe meer standaard uw processen zijn, hoe sneller deze kunnen groeien. Zo
moet de inrichting van een goede B2B webshop dus rekening houden met de standaard in
plaats van de uitzondering. Ook moeten in de bredere bedrijfsvoering de webshop en algehele
strategie aansluiten op het standaardiseren van processen.
B2B klanten zien vaak een uitdaging in e-commerce vanwege de grootte en waarde van B2B
transacties. Deze zijn over het algemeen hoger dan bij B2C. Onderzoek van McKinsey wijst
echter uit dat B2B-kopers hier tegenwoordig geen moeite meer mee hebben: bijna 60% van de
kopers zou een nieuw product van meer dan $50.000 online aanschaffen. 15% van de
respondenten geeft zelfs aan een maximaal orderbedrag van meer dan $1 miljoen te hebben
voor online transacties.
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Milestone: Sales Automation
Met B2B e-commerce automatiseert u dus uw sales. In een open webshop kunnen bezoekers
volledig zelfstandig klant worden, van registratie tot aankoop. Allemaal taken die eerst door uw
binnendienst verzorgd werden. Deze tijdsbesparing zorgt er voor dat u met dezelfde mensen
meer kunt doen!
Bent u op zoek naar een (meertalige) webshop met eindeloze uitbreidingsmogelijkheden voor
uw categorieën, producten en productkenmerken? Een webshop die de klant optimaal bedient
door producten op meerdere manieren goed vindbaar te maken, de meest gebruikte
betaalmethodes aan te bieden, en inzicht te bieden in de bestelstatus? Dan biedt Sigma
Solutions met de starterkit Hermes de oplossing om snel te starten met B2B e-commerce.
Meer weten over Hermes? Neem contact met ons op om meer te leren over de starterkit.

AHydraulics: Een wereldwijde B2B Webshop met een uitgebreid
online assortiment
AHydraulics is een distributeur van hydraulische systemen en onderdelen. Als
vertegenwoordiger van bekende en hoogwaardige producenten is AHydraulics
wereldwijd actief. Een open B2B Webshop sluit hier goed bij aan: Klanten kunnen
zichzelf aanmelden en direct een bestelling plaatsen, die door AHydraulics snel wordt
verwerkt en verstuurd.

De complete sales van AHydraulics
wordt hier dus mee geautomatiseerd!

Lees de case »
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Hoofdstuk 6. Disruptive Business
In alle voorgaande fases van digitalisering speelt online een ondersteunende rol voor
het bedrijf. Een bedrijf met een disruptief, digital-first business model draait dit om, en
hanteert een businessmodel dat zich bouwt op data. Deze data-driven modellen voegen
op een compleet nieuwe manier waarde toe aan een bedrijfsketen, vaak door middel
van verticale integratie
Wat is Disruptive Business?
Alle Digital Business-bedrijven zien hun toekomst in Digital. Zij hanteren een Digital First
strategie, waarbij digitale elementen de oplossing vormen waar mogelijk. Op basis van data en
software wordt de klantreis maximaal beïnvloed. Bijvoorbeeld door middel van verticale
integratie, waar het bedrijf processen op andere stappen in de bedrijfsketen overneemt.
Traditionele autobedrijven worden opgeslokt door autonome wagens die tevens dienen als
infotainmentsystemen, en compleet op software gebaseerd zijn. Drones van bedrijven als DJI
worden ingezet als inspectiemiddel voor boorplatformen of windmolens, of vormen
oplossingen voor het onderhoud van landbouwgrond. Uber is een taxiservice, maar bezit zelf
geen enkel voertuig.
In al deze voorbeelden vormen data en software de basis voor de bedrijfsvoering. Al deze
bedrijven ontwrichten hun bedrijfskolom met hun bedrijfsmodel. Zonder Digital First strategie
komt u in de komende jaren achter te lopen, en mist u de voordelen die deze strategie met
zich meebrengt: een sterkere concurrentiepositie, hogere winstmarge, hogere
klantvriendelijkheid en de mogelijkheid tot snelle groei.
Onze Oplossingen
Sigma Solutions ondersteunt B2B-bedrijven die de stap willen zetten naar digitale
transformatie, door als strategisch partner mee te denken over hoe Digital uw business kan
vormen. Meer weten? Neem dan direct contact met ons op!
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Hoofdstuk 7. Markten en Klanten
De afgelopen 20 jaar heeft Sigma Solutions zich gespecialiseerd als
Online Business Partner van bedrijven in verschillende markten. Wij herkennen en
begrijpen de uitdagingen van deze markten en kunnen hier efficiënt en effectief op
inspelen.
Voor wie is Sigma Solutions dé ideale partner?
Sigma Solutions is dé ideale partner voor ondernemende ondernemers en de ondernemende
marketing- en verkoop managers bij maakbedrijven, handelsbedrijven, technisch
dienstverleners en bedrijven met complexe klantreizen en koopprocessen.
De ondernemende ondernemer
De hedendaagse ondernemende ondernemer heeft er zo nu en dan een flinke uitdaging aan.
Want we weten allemaal dat we ‘iets’ met ‘online’ moeten. De vraag is alleen: Welke online
oplossingen gaan uw business naar een hoger plan tillen? En hoe zorgt uw Online Succes
ervoor dat het bedrijf voorop blijft kopen in de markt? Sigma Solutions staat voor u klaar met
de strategie en online oplossingen waarmee u de juiste digitaliseringsslag slaat. Onze
specialisten ondersteunen al 20 jaar ondernemers naar meer klanten, business en omzet. Daar
doen we door onze unieke groeiformule te combineren met de kracht van uw bedrijf. Zo
komen we tot uw ideale groeistrategie waarmee u direct resultaat boekt.
De ondernemende marketing manager
U bent als ondernemende marketing manager dé aanjager van gedurfde, nieuwe ideeën en
daarnaast de persoon die marketingacties bedenkt, uitwerkt en in de markt zet met als doel
om omzetverhoging of het vergroten van de naamsbekendheid van het bedrijf. Wij weten als
geen ander dat de doelstellingen van de marketingafdeling, te allen tijde, een hoger
businessdoel dienen. Ons betrokken team van specialisten vult dit team graag aan met het
opstellen van een concrete roadmap die aansluit op uw jaarplanning. Natuurlijk zijn wij er ook
voor het bouwen, beheren en onderhouden van de bijbehorende online middelen. Laten we
samen uw doelstellingen behalen en bestendige groei realiseren!
De ondernemende verkoop manager
Sigma Solutions is dé Online Business Partner die u kan ondersteunen bij het doorgronden van
uw bedrijf én klanten. Wij zijn de partner die uw doelgroep begrijpt, wat diens uitdagingen zijn,
waar ze te vinden zijn en waar uw bedrijf van toegevoegde waarde is. Zo krijgt u inzicht in uw
(potentiële) klanten en zo krijgen zo op hun beurt de dienstverlening, producten en service die
ze verlangen. Op die manier heeft u aan Sigma Solutions een assertieve, toegewijde partner
om mee te sparren.
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Is het binnen uw bedrijf wel eens onduidelijk wat de precieze status van een salestraject is? Of
niet inzichtelijk welke actie erdoor wie ondernomen moet worden? Om dit te voorkomen
bieden wij een specifieke Sales Enablement oplossing. Hiermee ondersteunen wij organisaties
bij het effectief inrichten van hun salesproces. Onze oplossing biedt inzicht en overzicht. Met
deze oplossing heeft uw binnen- én buitendienst straks alle voor sales benodigde informatie,
op één plaats en op overzichtelijke wijze beschikbaar.
B2B Maakbedrijven
Door onze jarenlange ervaring met het online succesvol maken van B2B maakbedrijven, zijn wij
in staat om ook uw internetkanaal meetbaar en met positief rendement te laten bijdragen aan
het succes van uw business. Onze opdrachtgevers werken met ons samen op basis van
strategisch geformuleerde en gedragen doelstellingen. Bij het realiseren van deze
doelstellingen zijn wij (een verlengstuk van) de marketing of e-business afdeling. Wij zorgen er
voor dat activiteiten die nodig zijn om het internetkanaal succesvol en inzichtelijk te
maken, worden uitgevoerd. Voorbeelden van onze klanten die actief zijn in de
maakindustrie zijn Eriks, AOC, Heinen & Hopman en DM Wheel Systems.
B2B Handelsbedrijven
Als ambitieus handelsbedrijf bent u meer dan een dozenschuiver! U bent de schakel tussen de
fabrikant en bedrijven. Uw toegevoegde waarde? Het houden van voorraad, zodat klanten hun
voorraadkosten kunnen verlagen. En daarnaast heeft u de adviserende rol over producten en
het tot stand komen van een oplossing voor de eindgebruiker. Maar wist u dat u ook een
belangrijke rol kunt spelen bij het uiteindelijke aanbieden van die producten? En dat u hiermee
uw eigen doelstellingen kunt behalen?
Voor een B2B handelsbedrijf biedt ‘online’ veel kansen. Eén van deze kansen is leadgeneratie.
Door te zorgen dat u goed vindbaar bent via het web middels verschillende oplossingen, zoals
Content Marketing en Search Engine Advertising (SEA) kunt u bezoekers in het oriëntatieproces
aantrekken en uw website gebruiken voor leadgeneratie. Dit stelt u in staat om op een
meetbare manier bij te dragen aan uw business en, zeker wanneer u voldoende aandacht
besteed aan SEO, bestendige groei te realiseren. Voorbeelden van handelsbedrijven binnen
ons klantenbestand zijn LEOXX, OLC, De Monchy International, PyraSied en AHydraulics.
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B2B Technisch dienstverleners
Wij helpen u niet alleen met het ontwikkelen en exploiteren van online
(communicatie)middelen. Wij optimaliseren namelijk de volledige klantreis. Het aantrekken van
meer relevante bezoekers naar uw website begint bijvoorbeeld met
een zoekmachineoptimalisatie, Search Engine Advertising (SEA) en social media campagnes.
Om bezoekers te behouden en te converteren, kan gewerkt worden met onder andere
tactische call-to-actions (CTA's) waar uw bezoekers op een voor hun passende wijze kunnen
converteren. Zo kunt u meer bezoekers trekken, heeft u beter inzicht in uw (potentiële) klanten
en worden deze ook sneller omgezet naar een goede lead. Voorbeelden van klanten die actief
zijn als technisch dienstverlener zijn Allrig, Total Hydraulics en ERIKS.
De klantreis kan verder geoptimaliseerd worden met diverse analyses op het gebied
van content en conversies. Het is tenslotte belangrijk om de kritische klant zoveel mogelijk te
blijven voorzien in zijn of haar nieuwe behoeften!
Bedrijven met complexe klantreizen en -koopprocessen
Herkent u zich in de volgende quote: "Mijn klanten schaffen het product of de dienst welke wij
leveren slechts enkele keren in hun leven aan". Ziet u dat uw klanten écht op u willen kunnen
vertrouwen, omdat u naar hun idee een adviserend verkoper bent? En dat zij een echt goed
onderbouwde keuze willen maken, waarvoor zij ook echt de tijd nemen? Dan bent u naar ons
idee een bedrijf met een complexe klantreis. Sigma Solutions heeft al bijna 20 jaar ervaring
met het meetbaar, rendabel en bestendig laten groeien van bedrijven met complexe
klantreizen. Wij zijn daarbij de online business partner, wat erin resulteert dat veel van onze
klanten al ons gehele bestaan klant bij ons zijn. Voorbeelden van klanten met een complexe
klantreis of een complex koopproces zijn Handicare en Intermat.
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Hoofdstuk 8. Contact
Heeft u onze brochure gelezen en bent u van mening dat wij u kunnen helpen met het
bestendig realiseren van groei door een strategische aanpak van Online?
Onze betrokken specialisten gaan graag het gesprek met u aan om de juiste stappen
te bespreken en samen met u een digitale strategie uit te werken.
Wilt u uw bedrijf (verder) digitaliseren? Wij ondersteunen u als Online Business Partner met het
gehele proces met een team van specialisten, zodat u Online kunt inzetten om meetbaar en
met positief rendement bij te dragen aan een bestendige groei van uw bedrijf. Neem voor
vragen of het inplannen van een adviesgesprek vrijblijvend contact met ons op!

Sigma Solutions
Wilhelminalaan 1
1815JC Alkmaar
+31 72 5345 888
info@sigmasolutions.nl

Fabian van Knijff

Armand de Waard

Oprichter & Eigenaar

Mede-eigenaar & Digitaal Strateeg

f.vanknijff@sigmasolutions.nl

a.dewaard@sigmasolutions.nl

+31 6 191 245 72

+31 6 481 926 51

Start vandaag nog met het
toekomstbestendig maken van uw bedrijf
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