
 

 
 

 

Prospect Accelerator 

Hoogwaardige Leads & Content genereren 

 
 
Inleiding  
 
Kan uw verkoopteam meer leads gebruiken? Heeft u het gevoel dat uw vertrouwde manier om 
leads te genereren ondertussen steeds minder effectief wordt?  Voelt u dat er méér in de markt 
mogelijk moet zijn? Maar hoe moet u het aanpakken? Hoe komen uw commerciële medewerkers 
op een meer inhoudelijke manier in gesprek met uw prospects? Hoe creëert u meer 
contactmomenten met uw doelgroep en waar haalt u waardevolle content vandaan om dit 
mogelijk te maken? 
Miles Research heeft voor u een oplossing! Wij leggen met een unieke propositie de link tussen 
het verkrijgen van waardevolle marktinformatie met benchmarkonderzoek en tegelijkertijd het 
genereren van hooggekwalificeerde afspraken voor uw commerciële medewerkers. 
Het resultaat van ons Prospect Accelerator programma is altijd: 

 Meer en beter gekwalificeerde leads voor verkoop; 
 Waardevolle content voor marketing en externe communicatie; 
 Vergroting van uw marktkennis en expertise; 

 Een flinke versterking van uw imago en reputatie in de markt; 
 Versterkte loyaliteit onder uw bestaande klanten door uw reputatieverbetering. 

 
 
Prospect Accelerator 
De Prospect Accelerator aanpak is een bewezen B2B-marktbewerkingsprogramma op basis van 
maatwerk marktonderzoek. Of anders gezegd; verkoop gebaseerd op onderzoek! Door een deels 
telefonisch en deels online marktonderzoek met benchmarkmogelijkheid, dat inspeelt op actuele 
ontwikkelingen en behoeften van de, in overleg met u, gekozen doelgroep, werkt u aan 
imagoverbetering en een sterke reputatie in de markt, meer en betere relaties, content creatie om 
diverse campagnes mee te voeren en waardevolle marketing- en salesleads. 
 
De Prospect Accelerator is een onderzoeksmethodiek die waardevolle inzichten oplevert en 
waarbij meerdere contactmomenten per prospect in relatief korte tijd worden gegenereerd. Wat 
levert u dat concreet op? 
 

 Een actuele en relevante database; 400 kwalitatieve relaties met de juiste DMU. De 
perfecte basis voor toekomstige acties. 

 Meerdere klantcontactmomenten per relatie via telefoon, e-mail en web. 
 
 
 



 

 
 

 

 Hoogwaardige sales leads voor “consultative selling”;  gemiddeld tussen de 10% en 25% 
(afhankelijk van specifieke situatie) sales leads direct in de agenda van uw commerciële 
team. 

 Volop inzicht over ontwikkelingen, behoeften en aankoop motieven onder uw doelgroep. 
 Zeer professionele mogelijkheid  om uw propositie met een onderbouwde visie te 

koppelen aan de marktbehoefte. 
 Goede benchmark, professioneel marktrapport en herbruikbare content. 
 Het rapport is een uitstekende basis voor een nieuwe communicatiestrategie. 

 Online leadgenerator door content met benchmarks op uw website. 
 De ‘claim’ op het onderzochte marktsegment is gelegd, uw reputatie professioneel 

versterkt en u stijgt aanzienlijk in de leveranciers shortlist. 
 

Om de claim op het domein nog meer kracht bij te zetten en extra contactmomenten te creëren 
kunt u de geleverde content ook bijvoorbeeld de basis laten zijn voor persberichten (free 
publicity!), seminars, workshops en beurspresentaties. 
 
 

1. Realisatie 

Plan van aanpak voor een Prospect Accelerator ontwikkeling voor uw markt en propositie. 

 
De Prospect Accelerator marktbewerkingsaanpak kent een doorlooptijd van drie tot vier 
maanden. De eerste maand wordt gebruikt om – onder andere via een gezamenlijke workshop- 
tot een onderscheidend en succesvol script te komen. Parallel daaraan wordt samen met u een 
database geselecteerd met bedrijven die voor u interessant zijn. Deze  bedrijven worden gebeld 
met de vraag of ze willen deelnemen aan het online benchmark onderzoek. Intussen verrijken wij 
de DMU en stellen aanvullende vragen ter bepaling van de huidige situatie. 
 
Vervolgens worden  de contactpersonen per mail uitgenodigd online de onderzoeksvragen te 
beantwoorden. De resultaten worden verzameld en verwerkt in een professioneel en ”to the point” 
onderzoeksrapport met uw naam en logo.  
 
Met dit onderzoeksrapport benaderen we nogmaals telefonisch de doelgroep en  maken direct 
kwalitatieve afspraken voor uw accountmanagers die de onderzoeksbevindingen toelichten en in 
gaan op de specifieke antwoorden van de respondenten (consultative selling). Het 
onderzoeksrapport geeft verkoop een laagdrempelig en op inhoud gebaseerde entree. 
 
Met de resultaten uit de benchmark kunt u uw propositie verder aanscherpen, waarbij het 
onderscheidend vermogen op de juiste manier wordt vertaald naar de behoeften van de 
prospects. 
 
Meer in detail ziet het proces er als volgt uit: 
 
 
 



 

 
 

 

Stap 1: Accelerator Workshop 
De Accelerator Workshop is het fundament onder de benchmark. Het onderwerp en de vragen die 
we moeten stellen voor het onderzoek zijn van groot belang voor de uitkomsten en het succes. 
Het onderwerp moet scherp en relevant zijn, de vragen uitnodigend.  
We verzamelen met uw marketing & sales, eventueel uitgebreid met klantinterviews,  relevant 
inzicht en kennis over trends en ontwikkelingen, belangrijke pijnpunten, koopmotieven en overige 
business drivers in de markt. Daarnaast worden de volgende zaken besproken: 

 Sales & campagne doelstelling; 

 Propositie en bepalen onderzoeksthema en opzet; 

 Bepalen van de juiste contactpersoon en doelgroep/database; 
 Aanzet  vragenlijst; 
 Communicatiestrategie; 
 Communicatie-uitingen;  
 Salespitch; 

 Planning en afstemming campagne. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

Stap 2: Opzet vragenlijst  
We vertalen de gegenereerde inzichten en kennis naar een online onderzoek dat prospects een 
interessante benchmark biedt van hun eigen positie ten opzichte van die van andere bedrijven in 
de markt. Het online onderzoek bestaat uit: 

 20 gesloten vragen, in te vullen binnen 10 minuten en 2 interessante stellingen, online 
ingericht in huisstijlkleuren en met logo van uw bedrijf. 

 Met het onderzoek genereren we inzicht over het gekozen thema voor de markt en is 
eventueel uw propositie nog verder aan te scherpen. 

 
Stap 3: Database verrijking & uitnodigen onderzoek 
We starten met een zorgvuldige selectie van plusminus 400 bedrijven uit een door u aangeleverde 
prospectlijst, inclusief telefoonnummer per bedrijf. Indien u hier niet over beschikt doen wij een 
aanbod om een dergelijk bestand aan te kopen. 
 

 We importeren de contactgegevens van de DMU die u hebt aangeleverd in ons 
telemarketingsysteem. 

 We bellen prospects namens u, om ze uit te nodigen voor ons online benchmark 
onderzoek. Intussen verrijken we waar mogelijk de DMU gegevens (afhankelijk van wie 
voor het onderzoek de juiste beslissers zijn) en peilen we waar mogelijk de actuele klant 
situatie en behoeften. 

 Na de verrijking via telemarketing volgt het professionele online uitnodigingstraject 
inclusief bedank- en herinnering e-mails. 

 Gemiddeld reageert 50% van een doelgroep enthousiast, waarvan wij in de praktijk 20% tot 
25% feitelijke deelnemers aan het onderzoek overhouden. 

 Als alle prospects telefonisch zijn uitgenodigd en een herinneringsmail hebben ontvangen, 
sluiten we de benchmark en analyseren we de bevindingen. 

 
Stap 4: Onderzoeksrapport & propositie  
In een bijeenkomst met u worden de belangrijkste bevindingen uit de benchmark besproken aan 
de hand van een conceptrapport en bepalen we wat relevant is voor het definitieve  rapport: 

 Aanscherpen propositie met een belofte waarbij het onderscheidend vermogen op de 
juiste manier wordt vertaald naar de behoeften van de potentiële klant. 

 Uitwerking en opmaak door copywriter en uw eigen vormgever. 

 Rapport van 16 tot 20 pagina’s, sterk visueel met interessante respondent- en  
expertkaderteksten (door de klant aan te leveren) passend bij de bevindingen, aanleveren 
in low en high resolutie pdf. 

 Voorwoord van de directie op de openingspagina met uitleg van trends. 
 Het onderzoeksrapport versterkt de opinieleidersrol binnen de gekozen marktsegmenten. 

 
Stap 5: Relaties bouwen & leadgeneratie 
Versteviging relatie door te communiceren. 

 In een e-mailing naar deelnemers en niet-deelnemers kondigen we aan dat de resultaten 
bekend zijn en gaan we nabellen om te bedanken voor deelname/interesse.  

 Gebruikmakend van de uit het onderzoek verkregen content gaan we een inhoudelijk 
gesprek aan met als doel tot concrete marketing- en salesleads te komen. 



 

 
 

 

 Daar waar enthousiast wordt gereageerd maar nog geen afspraak voor sales relevant is, 
starten wij op verzoek, als extra service, het prospect onderhoudsprogramma en plannen 
we een terugbelmoment om de pipeline voor u inzichtelijk te maken. Miles Research blijft 
dan de database beheren en opvolgen.   

 
Stap 6: Evaluatie 

 Evaluatie van de campagne en afstemmen of verdere ondersteuning nodig is. 

 Het uitgevoerde marktonderzoek is de basis voor het uitbouwen van de ‘opinieleiders 
claim’ op de gekozen marktsegmenten en kan eventueel ook nog worden ingezet voor een 
sell-more campagne onder bestaande relaties. Een goede aanpak hierbij kan zijn om dit te 
combineren met een efficiënte tevredenheidsmeting, op basis van een zeer korte 
vragenlijst. 
 

 
Waarom Miles Research? 
 
Miles Research is een innovatieve specialist op het terrein van klantwaarde creatie en 
prestatieverbetering door middel van professioneel onderzoek bij prospects, klanten en 
medewerkers. 
Wij zijn er van overtuigd dat ondernemingen nog steeds kansen op extra verkoop en winst laten 
liggen.   
Miles Research is de nummer 1 in het Business-to-Business segment wanneer het gaat om een 
professionele maar toch praktische en pragmatische  aanpak voor het verhogen van de verkoop 
in combinatie met een beter klantbehoud. Ons advies, aanpak en praktische webbased tooling 
staan hiervoor garant. 
 
Op verzoek sturen wij u met plezier ons ambassadeursboekje toe, onze klanten leggen u daarin 
graag uit waarom zij zo tevreden zijn over onze aanpak en de geboekte resultaten. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Het Prospect Accelerator programma 
 
Benchmark uit te voeren onder 400 prospects met als hoofddoelstelling (indicatie) 
10% tot 25%  interessante en gekwalificeerde marketing &  sales leads.  
 
Onder het Accelerator Programma valt: 

 Uitvoeren projectmanagement; 
 Accelerator Workshop; 

 Opzet vragenlijst; 

 Database segmentatie en briefing belteam; 

 Uitnodigen en uitvoeren online onderzoek (max 100 beluren); 
 Verrijken Prospect Database met info uit belronden; 
 Content generatie voor versterken reputatie in de markt; 
 Opstellen onderzoeksrapport & propositie, gepersonaliseerd met 

bedrijfslogo, inclusief professionele copywriting; 
 Relaties bouwen en leadgeneratie via Telemarketing;  

o onderzoeksrapport verspreiden en nabellen doelgroep om te 
bedanken en afspraken te maken (max 100 beluren); 

o 5% - 15%  afspraken met prospects (indicatie). 
 Gedegen verslaglegging. Na afloop te gebruiken voor toekomstige 

marktbewerking. 
 

 
Totaal investering  

Investering 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op aanvraag 

 
 
 


