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Geïndividualiseerde communicatie over meerdere kanalen heeft bewezen consequent 
hogere opbrengsten te geven uit marketinginvesteringen, maar het opstellen het verkopen 
van dergelijke campagnes aan uw klanten kan een uitdaging vormen. Met de juiste 
benadering stuurt u niet alleen aan op groei en winst voor uw bedrijf, maar verbetert u 
tevens de klantenbinding en klanttevredenheid.

Hierdoor wordt het Gemakkelijker te Verkopen,
Visualiseren en Samenwerken bij 1:1 Campagnes over Meerdere Kanalen
In de huidige online wereld die overladen is met informatie, 
waar klanten voortdurend blootgesteld worden aan een 
grote hoeveelheid marketingberichten, kan personalisatie 
over meerdere en verkozen mediakanalen het verschil 
maken. Naarmate geïndividualiseerde communicatie steeds 
meer verwacht wordt door consumenten, erkennen 
marketeers dat dergelijke campagnes bewezen hebben 
consequent superieure resultaten en een hogere opbrengst 
uit marketinginvesteringen te leveren. Cross-media-services 
kunnen nieuwe kansen genereren voor serviceproviders om 
hun bedrijf te laten groeien, en als adviesverkoop kunnen 
deze winstgevende services uw toegevoegde waarde

aantonen, alsook uw digitale printvolumes verhogen. Verkoop 
van cross-media begint met een duidelijk overzicht van de 
doelstellingen, componenten en processen van de campagne 
met meerdere raakpunten. Maar om ervoor te zorgen dat 
sommige klanten volledig gebruikmaken van deze 1:1 
projecten, moet u de strategie en de boodschap van de 
campagne overtuigend overbrengen in eenvoudige en te 
begrijpen termen. En wanneer zij aan boord zijn, hebt u een 
manier nodig om de work�ow te integreren zodat uw 
ontwikkeling-, programmeer- en creatieve teams niet werken 
in silo-units, maar in plaats daarvan functioneren als één goed 
geïntegreerde groep.

XMPie Circle™ is een interactief, digitaal storyboard dat gebruikt wordt om te helpen bij het visualiseren en plannen van 
geïndividualiseerde campagnes van klantencommunicatie. Er bestaan vele fasen in de ontwikkeling van campagnes - van 
conceptualisatie en opmaak, tot voorbeeldweergave en toepassing. Met Circle kunnen marketingteams, bureaus en clients 1:1 
dialogen over meerdere kanalen in samenwerking schetsen, weergeven, plannen, bouwen en bespreken. Met gebruik van de 
uiterst visuele diagramtools voor de campagnestroom en de intuïtieve gebruikersinterface van Circle, kunnen alle potentiële 
belanghebbenden bij een marketingcampagne nu een nauwkeurig voorvertoning zien van de diverse raakpunten van elke 
campagne, en kunnen zij de resultaten monitoren gedurende de ontwikkeling van de campagne. Circle, een gemakkelijk te 

gebruiken drag-and-drop-
applicatie voor het schematisch 
voorstellen van work�ows met 
meerdere raakpunten, betekent 
onbeperkte mogelijkheden voor 
de “cloud” waarbij het verhaal van 
de campagne gecreëerd kan 
worden, dat hierop gereageerd 
kan worden en dat dit 
goedgekeurd kan worden voor 
uitvoering. Het toevoegen van 
nieuwe elementen aan de �ow is 
zo eenvoudig als het selecteren 
van icon-raakpunten, versterkers 
of acties uit een gemakkelijk 
toolbox, en deze op het doek te 
slepen voor het creëren van een 
professioneel storyboard.

Het Digitale Storyboard voor Campagnes met Meerdere Fasen en 
Meerdere Raakpunten

Circle Voldoet aan uw 
Bedrijfsbehoeften

Neemt barrières weg voor het verkopen van 1:1 campagnes
Een centraal punt voor samenwerking bij campagnes
Geeft besluitvormers de controle vanaf het eerste concept 
tot het monitoren van de voortgang 
Verhoogt de e�ciëntie van het bouwen van campagnes  
Stelt nauwkeurig de verwachtingen van de klant
Maakt een duidelijke visualisatie mogelijk van 
campagnecomponenten en -stroom

Monitoren van Campagneresultaten 
en -Voortgang   
Circle levert een verrijking op het campagneverhaal door het 
vastleggen van de bedrijfsverwachtingen in diverse fasen van 
de ontwikkeling van de campagne. Wanneer een live 
campagne gelanceerd wordt, kunnen marketeers rapporten 
direct in het stroomschema bekijken. Het stroomschema doet 
dienst als een venster voor PersonalE�ect®-analyse voor 
monitoren, volgen en meten van de voortgang. Met gemakke-
lijk uit te lezen KPI-meters, kartering en capaciteiten voor 
ver�jnde gegevensupdates, is het gemakkelijk om de 
successtatistieken vast te leggen en om een planning te 
maken voor de volgende fase van de campagne.

Naadloze Integratie met XMPie 
uProduce-Productiemachine
Circle integreert naadloos met de XMPie uProduce™-machine, 
waarbij het maken van storyboards en preproductie naar 
nieuwe hoogtes getild wordt. Circle ondersteunt 
gegevensgestuurde live voorvertoningen van elk raakpunt 
door eenvoudigweg het selecteren van de naam van een 
ontvanger in een uitklapmenu – wat leidt tot weergave van 
het geselecteerde raakpunt in real-time (bijv. geprint 
document, e-mail, PURL, enz.).

Circle maakt het toevoegen van beeldmateriaal, opmaak en opmerkingen aan de diverse raakpunten 
mogelijk, waarbij teamleden worden geholpen om zich een voorstelling te maken van de bedoelde huisstijl.

Circle-projecten kunnen altijd, overal en als elke SaaS-oplossingen geopend 
worden en het is niet nodig om te investeren in hardware-infrastructuur of om 
software te kopen. 

Voorstellen, Schetsen
& Plannen

Ontwerpen & Bouwen

Evalueren, Bespreken
& Goedkeuren

Onderhouden van 
Creatieve Samenwerking
XMPie Circle is een Software as a Service 
(SaaS)-weboplossing en is ontworpen om 
creatief teamwork en samenwerking te 
onderhouden, waardoor meerdere 
gebruikers op verspreide locaties kunnen 
delen in de campagneplanning en het 
conceptualisatieproces. Circle stimuleert 
een duidelijke communicatie en samen-
werking van alle belanghebbenden bij 1:1 
campagnes over meerdere kanalen en met 
meerdere raakpunten door iedereen 
letterlijk “gelijk te stellen.” Een betere 
communicatie bij de 1:1 dialoog betekent 
een hogere e�ciëntie, sneller op de markt 
brengen en uiteindelijk een soepelere 
levering. 
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