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Beste *|FNAME|*,

Koppel Mailchimp en Wordpress aan je Mi8 Free Trial zodat je
de mogelijkheden van Mi8 volledig kunt ervaren.

1. Als je weer ingelogd bent, ga je naar het menu "Instellingen", kies in het
submenu voor "Integraties" en koppel je je Mailchimp account en je
Wordpress website aan de Mi8 Marketing Cloud.

2. Mailchimp koppelen
1. Gaat door middel van een druk op de knop;
2. log in bij Mailchimp, geef toestemming en Mi8 is gekoppeld;
3. vanaf dan zullen de contacten die je in Mailchimp hebt staan

automatisch in de Mi8 komen.
4. Binnen de zoekfunctie kun je dan groepen gaan samenstellen en

workPows bouwen.
3. Wordpress koppelen

1. Download de plugin;
2. installeer de plugin in je Wordpress website zoals je met alle plugins

doet en volg de instructies;
3. na verloop van tijd zie je op het homepage in Mi8  dat de

domeinnaam mi8.marketing vervangen is door je eigen website
domein;

4. via het trend dashboard kun je het bezoek op je website volgen.
4. In een van de volgende tips leggen we uit hoe je interesses op je website

kunt meten en daar gericht marketing acties op kunt uitvoeren.



Heb je vragen, reply dan op deze mail. We proberen binnen 8 werkuren te
reageren.

Voor nu alvast veel succes!

Team Support Mi8 Marketing

===

Meer video's
Meer video's vind je op onze video's pagina op de website.

Features in de Free Trial
Een overzicht van de mogelijkheden met de Free Trial vind je op deze
pagina onder het kopje Mi8 Freemium.

FAQ
Vind je hier: FAQ pagina.

Color Image

https://my.mi8.marketing/
https://www.mi8.marketing/videos/
https://www.mi8.marketing/prijs/
https://www.mi8.marketing/faq/


Hoe verder met je Mi8 Free Trial?

Beste *|FNAME|*,

"Wat moet ik met het Free Trial Account van Mi8?"
"Wat kan ik er mee?"

Die vragen spelen misschien door je hoofd sinds je een Mi8 account hebt
aangemaakt.

We helpen je graag met wat uitleg hoe het Mi8 platform is opgebouwd. Vandaar
deze mail.

Afbeelding 1

Mi8 werkt als een marketeer
De werkwijze van de marketeer was voor ons het uitgangspunt waarop het Mi8
platform is gebouwd. 

Als je kijkt naar de oranje balk (zie afbeelding 1) zie je de weergave van dat
werkproces als het om marketing communicatie gaat.

1. Profielen (= leads, hotleads, contacten) verzamelen.
2. Doelgroepen (= segmenten, targetgroups) vinden binnen de verzamelde

profielen.
3. Groepen voor marketing acties maken van de zoekresultaten van 2.
4. Workflows = een geautomatiseerde marketing actie inrichten voor

specifieke groepen (3).

Afbeelding 2

https://my.mi8.marketing/


Als je de acties hebt ingericht en de flows draaien wil je weten hoe jouw actie
aanslaat. 

Daarvoor heb je dashboards (zie afbeelding 2) binnen Mi8. Op die plek krijg je
de feedback op je marketingacties.

1. Realtime dashboard
2. Management dashboard
3. Product dashboard
4. Trend dashboard
5. Marketing dashboard
6. Algemeen dashboard

Evalueren en bijstellen.
Dankzij die uitgebreide feedback via je aangesloten communicatiekanalen kun
je zien of je actie succesvol is of dat je moet bijsturen.

Vragen of hulp nodig?
Heb je vragen, reply dan op deze mail. We proberen binnen 8 werkuren te
reageren.

Team Support Mi8 Marketing

===

Meer video's
Meer video's vind je op onze video's pagina op de website.

Features in de Free Trial
Een overzicht van de mogelijkheden met de Free Trial vind je op deze
pagina onder het kopje Mi8 Freemium.

FAQ
Vind je hier: FAQ pagina.

https://www.mi8.marketing/videos/
https://www.mi8.marketing/prijs/
https://www.mi8.marketing/faq/


Beste *|FNAME|*,

In deze les leer je met Mi8 vanuit Mailchimp een email template te verzenden.
De volgende punten zijn belangrijk.

1. Koppelingen met Mailchimp en Wordpress gereed.
2. Mailcampagnes met Mi8 aansturen.
3. Een Mailchimp template inrichten.
4. Een groep maken in Mi8.
5. Privacy statement op je website in orde hebben.

We gaan er van uit dat je stap 1 en 5 geregeld hebt. 

Over Privacy sturen we binnenkort een aparte mail.

2. Mailcampagnes met Mi8 aansturen.
Door de verzending van campagnes via Mi8 aan te sturen activeren we een
ontvanger ( = contact / proNel).

Zodra de ontvanger (jouw contact) klikt op een link in de mail betekent dat je
daarna met Mi8 zijn gedrag volgt. Ook als hij later terugkomt op je website
zonder eerst in de mail te klikken.

Het is van belang mailcampagnes ALTIJD VIA Mi8 te versturen. De combinatie
van lees- en klikgedrag in de mail en bezoek op de website levert waardevolle
informatie op.

Zo leg je de basis voor een hogere conversie en betere klantrelatie.

3. Hoe je mailtemplate inrichten?
Zodra je een template klaar hebt in Mailchimp duurt het tussen de 1 en 120
minuten voordat je hem kunt selecteren in (WorkZows > ACTIE element) Mi8.
Mi8 checkt namelijk elke twee uur of er nieuwe templates zijn gemaakt in
Mailchimp.



Een template maken is niet hetzelfde als een campagne in Mailchimp. Let daar
op.

Dus het kan zijn dat je net na de start van de workZow een template hebt
gemaakt en dus geduld moet hebben. Planning is belangrijk.

Om je (potentiële) klant te leren kennen wil je weten wat hem interesseert. Welk
gedrag vertoont hij na ontvangst van de mail. 

Met Mi8 krijg je inzicht in:

1. Openen (= lezen) van de mail.
2. Klikken op links in de mail
3. Gedrag op je website

Om het klantproNel te verrijken kun je in de mailtemplate in Mailchimp drie
verschillende interesses (bijvoorbeeld drie links naar drie verschillende site
landingspagina's) opnemen. 
Het lees- en doorklikgedrag van de ontvanger geeft jou informatie waar je
verder op kunt segmenteren in Mi8. 

Met meer kennis over een (potentiële) klant kun jij je (geautomatiseerde)
communicatie helemaal op hem afstemmen. 

4. Segmenteren en een groep maken
De mailcampagne ga je versturen naar alle proNelen (of een selectie) uit je Mi8
database. Die selectie maak je onder het menu ZOEKEN. 

Omdat Mi8 gelaagdheid kent van bedrijven en contactpersonen selecteer je
alleen de contactpersonen. 

Zie hieronder in afbeelding 1 de juiste zoekopdracht voor alle proNelen met een
correct e-mailadres.



Van de uitkomst van deze zoekopdracht maak je een dynamische groep. Dat
betekent dat alle nieuwe profielen in de database die aan dezelfde
voorwaarden voldoen automatisch in die groep komen. Zie afbeelding 2
hieronder.
 

Deze groep kun je tijdens het inrichten van een workflow selecteren (Workflows
> Groep element).

Hieronder vind je een link naar een (Engelstalige) instructievideo. Met de
instructie in deze mail en de video kun je snel aan de slag.

 

Start de video

https://mi8.marketing/video-tutorial-first-campaign/


Heb je vragen reply dan op deze mail. We proberen binnen 8 werkuren te
reageren.

Veel succes!

Team Support Mi8 Marketing

https://mi8.marketing/video-tutorial-first-campaign/
https://www.facebook.com/Mi8MarketingCloud/
https://twitter.com/mi8_marketing
https://www.instagram.com/mi8marketing/
https://mi8.marketing/


Beste *|FNAME|*,

Je klanten, mensen dus net als jij en ik, volgen in hun gedrag is een inbreuk op
hun privacy. Behalve als ze toestemming geven. Dan is het een invulling van de
relatie die met wederzijds goedvinden op die manier plaatsvindt. Dan kun je ze
vervolgens relevante informatie en aanbiedingen sturen. 

Ben je niet relevant, dan beëindigt de klant of prospect de datarelatie. Zo simpel
is dat.

Datarelatie vormgeven
Investeren in een goede datarelatie met je (bijna) klanten is dus van het
hoogste belang. Vandaar dat je op je website duidelijk moet aangeven dat je 

1. data verzamelt;
2. hoe je data verzamelt;
3. met welke partijen je samenwerkt om data te verzamelen.

Privacy Statement
De beste plek is om bovengenoemde informatie te delen is een Privacy
Statement op je website te plaatsen. Daarin leg je uit hoe je de datarelatie
vormgeeft. 

Praktijkvoorbeeld
Een voorbeeld hoe onze klant Ekomenu haar privacy statement heeft opgesteld
vind je via deze link. Op die manier voldoe je aan de wetgeving.

De wet
De privacy verklaring moet voldoen aan de wet AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming van mei 2018 in Nederland) - in het Engels en op
Europees niveau heet deze wet GDPR ( De General Data Protection Regulation.)
(Alles over wat wel en niet mag vind je via deze link van de Autoriteit
Persoonsbescherming in Nederland.)

https://www.ekomenu.nl/privacy-policy
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Verwerkersovereenkomst ondertekenen
Omdat je data verzamelt met behulp van ons platform Mi8  Marketing Cloud
moeten wij een zogeheten Verwerkersovereenkomst afsluiten met onze
licentiehouders. Binnen een week sturen we je de overeenkomst via Adobe Sign
toe ter ondertekening.

Vragen? Brainstormsessie?
Zit je met vragen en wil je er met een expert over praten? Boek dan een
brainstormsessie. Deze duurt maximaal 1 uur en is gratis voor Free Trial
gebruikers van Mi8. Cees Franke is dan 45 minuten alleen voor jou
beschikbaar.

De eerstvolgende sessies zijn beschikbaar op woensdag 3 april. Reply op deze
mail met je voorkeur voor een tijdstip aanvangend op het hele uur. Dus 09.00;
10.00 uur enzovoort.

Team Support Mi8 Marketing

https://www.facebook.com/Mi8MarketingCloud/
https://twitter.com/mi8_marketing
https://www.instagram.com/mi8marketing/
https://mi8.marketing/


Beste *|FNAME|*,

De ervaring leert ons dat onze nieuwe gebruikers het best geholpen zijn als we

met elkaar een marketing actie in Mi8 inrichten.

Dus samen:

Een segmentatie doen ( is een groep maken)

Een workGow inrichten ( is een marketing actie automatiseren)

Kijken op welke dashboards de feedback te vinden is.

Advies principes van growth hacking toe te passen.

Daarom bieden we je aan om geheel kosteloos een video call met onze expert

Cees Franke te doen.

Samen met hem kun je dan de Mi8 inrichten op de manier waar jij behoefte aan

hebt. 

De eerstvolgende sessies zijn beschikbaar op woensdag 10 april. Reply op
deze mail met je voorkeur voor een tijdstip dat jou het beste uitkomt. Het kan
ook in overleg 's avonds.

Team Support Mi8 Marketing
Color Image

https://www.facebook.com/Mi8MarketingCloud/
https://twitter.com/mi8_marketing
https://www.instagram.com/mi8marketing/
https://mi8.marketing/


Beste *|FNAME|*,

Vandaag gaan we een work7ow opzetten.

In les 2 heb je gezien hoe je een segment (= groep)  kunt maken door middel van de
menu functie “zoeken”. 

Als je een work7ow bouwt voor een marketing actie maak je gebruik van zo’n
segment, of “groep” zoals we in Mi8 zeggen.

In onderstaande afbeelding zie je hoe je een work7ow maakt. Via deze link vind
je een Nlmpje over het bouwen van een work7ow.

Je start met in de oranje balk naar “work7ows” te gaan of te klikken op het
gelijknamige icoon in de rij eronder.

Door middel van drag en drop plaats je de elementen van de work7ow op het witte
vlak.

https://mi8.marketing/videos


Voor een basis work7ow heb je de volgende elementen nodig:

1. Een start-element.
2. Een groeps-element.
3. Een actie-element.
4. Een eind-element.

Vervolgens klik je op het zwart blokje in het element, houd je de muisknop ingedrukt
en sleept naar het volgende element om de twee elementen met elkaar te
verbinden. 

Dat doe je bij alle elementen. 

Vervolgens dubbelklik je op het start-element; je krijgt dan een aantal opties te zien
(zie de afbeelding). Binnen die opties kies je hoe vaak deze work7ow moet draaien.
In dit geval kiezen we voor elke dag. 

Vergeet niet in het onderste deel op opslaan te klikken. 

Je  sluit het element door er naast te klikken (Dat geldt voor alle elementen).



Daarna dubbelklik je op het groeps-element. Daarin selecteer je op welke groep deze
actie gericht is.



Vervolgens dubbelklik je op het actie-element en kiest daarin vanuit welke lijst je de
mailing wilt versturen. Ook selecteer hier je het template dat je daar voor hebt gereed
gezet ( Mailchimp bijvoorbeeld).

Daarna verbind je - als je dat al niet eerder had gedaan - het eind-element. Verder
hoef je daar niets mee te doen maar dankzij dit element weet Mi8 dat de work7ow
klaar is als hij heeft gedraaid.



Om zeker te weten of de work7ow goed is ingericht moet je linksonder op de test
button klikken. Als het technisch klopt verandert de testbutton in een start button.
Als je daar op klikt gaat de work7ow van start (Je ziet hem daarna onderin op het
Home scherm van Mi8  zolang hij draait).

Dat is alles.

Tip! Maak een testgroep waarin alleen jouw pro4el en dat van een collega is

opgenomen. Draai de work;ow waarin je eerst de testgroep hebt geselecteerd

eenmaal. Werkt hij naar behoren dan selecteer je de juiste groep en activeer je de

work;ow opnieuw.

Succes!

Heb je vragen reply dan op deze mail. We proberen op werkdagen binnen 4
werkuren te reageren.

Veel succes!

Team Support Mi8 Marketing

https://www.facebook.com/Mi8MarketingCloud/
https://twitter.com/mi8_marketing
https://www.instagram.com/mi8marketing/
https://mi8.marketing/


Beste *|FNAME|*,

In de vorige les heb je geleerd een work<ow te bouwen. 

Meestal is zo’n work<ow bedoeld om een marketing actie uit te voeren. 

In Mi8 hebben we een handigheidje ingebouwd waardoor je op alle dashboards snel

kan zien of er een relatie is tussen bezoek op je site en je marketing actie.

Zodra je een work<ow hebt gemaakt ga je naar de oranje balk en kies je voor het

menu item “acties”. Je ziet dan een overzichtsscherm van alle ingevoerde acties

(afbeelding).

Linksonder zie je de bekende blauwe button met ditmaal de tekst “voeg actie” toe. 

Daar klik je op en kom je in het invoerscherm waarin je de start- en einddatum van de

actie kan ingeven (afbeelding).



Daarna klik je op “voeg actie toe” en op alle dashboards in Mi8 verschijnt een

getalletje bij de datum die je hebt opgegeven.

Ga je daar met je muis over heen dan zie je de tekst die er bij hoort (afbeelding).

Dat is alles.

Succes!

Heb je vragen reply dan op deze mail. We proberen op werkdagen binnen 4
werkuren te reageren.

Veel succes!

Team Support Mi8 Marketing
Color Image



Beste *|FNAME|*,

In deze les gaan we dieper in op het pro;el (contact) in Mi8. 

1. Waar komt een pro;el vandaan;
1. handmatig toevoegen;
2. gekoppelde databronnen.

2. het bedrijfspro;el;
3. het persoonspro;el;
4. contacthistorie;
5. hoe is een pro;el opgebouwd.

(In de volgende les, nummer 9 gaan we dieper in op:

1. hoe is een pro7el opgebouwd per categorie;

2. Hoe wordt het pro7el verrijkt;

3. Hoe kun je pro7elen managen;

4. Hoe kun je pro7elen verwijderen.)

1. Waar komt een pro.el vandaan.
Een pro;el in Mi8 komt in de Mi8 op 2 manieren.

1. handmatig aanmaken van een pro;el:
1. bedrijfsniveau;
2. persoonsniveau (is ook contactpersoon als het onder een bedrijfspro;el

hangt);
2. automatisch vanuit gekoppelde databronnen.

1.1. Handmatig toevoegen
Ga naar de oranje balk en klik op het menu item "pro;elen". Je komt dan in het
hoofdmenu van pro;elen en ziet linksboven twee blauwe buttons: “pro;el toevoegen”
en  “bedrijf toevoegen”

1.1. Het bedrijfspro7el

Let op: Als je een contactpersoon van een nieuw bedrijf wil toevoegen kies je eerst



(!) “bedrijf toevoegen”

1.2. Pro7el op persoonsniveau aan bedrijfspro7el koppelen

Als je de NAW gegevens hebt ingevuld kies je voor de blauwe button linksboven
“contactpersoon toevoegen” (afbeelding).

Je komt dan in het volgende scherm waar je het pro;el dat je toevoegt kunt invullen
en bewerken. 
Rechts in het midden zie je de bedrijfsnaam waar het pro;el onder hangt.



4. Contacthistorie
Ook kun je handmatig de contacthistorie bijhouden. De blauwe button linksboven is
op dit niveau veranderd naar “contactmoment toevoegen”.  Je komt dan in het
volgende scherm (zie ook vorige afbeelding).

Binnen dat scherm kun je kiezen voor het type contact (in- of outbound) en kun je de
oorsprong van de activiteit opgeven (afbeelding). 



Alle contactmomenten die je hier handmatig toevoegt worden meegenomen als je
onder het menu “zoeken” een segment / groep gaat maken.

1.b Pro.elen ophalen uit gekoppelde databronnen
Mi8 is ingericht om allerlei databronnen te koppelen. CRM, boekhoudpakketten,
websites en webshops. Er zijn talloze mogelijkheden (dergelijke koppelingen worden
in overleg met de licentiehouder toegevoegd op basis van een implementatieplan en
een begroting).

Vanuit deze databronnen - als ze eenmaal gekoppeld zijn-  haalt Mi8 automatisch
periodiek (per 15 minuten of eens per dag) de pro;elen op en wordt de data
ingevuld. De databron is leidend voor de kwaliteit van de data in Mi8.

De toegevoegde waarde van Mi8 is dat je data uit verschillende bronnen
samenbrengt op een centrale plek en daardoor een verrijkt klantpro;el opbouwt



waardoor je op persoonsniveau kunt communiceren.

Tijdens de free trial activeer jezelf (gratis) Mailchimp en Wordpress en komen de
pro;elen die daar aangemaakt worden automatisch naar Mi8. 

5. Hoe is een pro.el opgebouwd
In het pro;el zijn 7 soorten data opgenomen (indien aanwezig). In de afbeelding zie
je zeven verschillende tabs. Als je op zo’n tab klikt krijg je toegang tot het scherm dat
de data weergeeft. Is er niets ingevuld dan is er geen data beschikbaar tot op dit
moment.

De categoriëen zijn:

1. Algemeen
2. Interesses
3. Patronen
4. Transacties
5. Outbound
6. Inbound
7. OS en Browser.

Als een pro;el actief is verschijnt er boven de categoriëen automatisch een gra;ek 
en een taartdiagram waarin de vertoonde inboundactiviteit over de periode
(rechtsboven in de afbeelding) wordt weergegeven (standaard is 4 weken).

In les 9 gaan we dieper in op de verschillende categorieën binnen het pro;el.

Heb je vragen reply dan op deze mail. We proberen op werkdagen binnen 4 
werkuren te reageren.  Veel succes!    Support Mi8 Marketing



Beste *|FNAME|*,

In deze les gaan we verder met het profiel in Mi8. In de herhaling: hoe is een profiel opgebouwd

1. Hoe wordt het profiel verrijkt
2. Hoe kun je profielen managen.
3. Hoe kun je profielen verwijderen.

1. In de herhaling
In het profiel zijn 7 soorten data opgenomen (indien beschikbaar door middel van externe bronnen of vertoond 
gedrag). In de afbeelding zie je zeven verschillende tabs.
De categoriëen zijn:

A. Algemeen - B. Interesses - C. Patronen - D. Transacties - E. Outbound - F. Inbound - G. OS en Browser.

Als een profiel activiteit vertoont zie je boven de categorieën automatisch een grafiek en een taartdiagram waarin 
de vertoonde inbound activiteit over de periode (rechtsboven in de afbeelding) te zien is. Standaard staat deze 
periode op 4 weken.

A. Tab Algemeen

Hier vind je standaard CRM gegevens maar ook een drietal scores die Mi8 zelf berekent aan de hand van hoeveel 



Mi8 weet van een profiel (leadscore) , kortingsgevoeligheid (discountscore) en betrokkenheid (loyaliteitsscore).

Elk profiel krijgt een score afhankelijk van hoeveel informatie er bekend is. Zodra een profiel een transactie heeft 
stijgt de score in combinatie met een e-mailadres, adres en telefoonnummer al snel boven de 80. 

De discountscore wordt gevuld als er kortingsinformatie beschikbaar is. Als deze score op 66% staat betekent het 
dat het profiel tweederde van zijn aankopen besteedt aan aanbiedingen. Hier zie je op profielniveau uitsluitend 
data als er een daadwerkelijke koppeling is met je financieel pakket. 

De loyaliteitscore zegt iets over de betrokkenheid van het profiel bij je bedrijf. Frequent bezoek en transacties 
binnen een korte periode doet deze score stijgen. 

Het veld lifetime waarde is gevuld op basis van het totaal van alle gedane transacties van het profiel. Hier zie je op 
profielniveau uitsluitend data als er een daadwerkelijke koppeling is met je financieel pakket. 

Onder het hoofdmenu item instellingen / Mi8 Instellingen maak je zelf een aantal vrije velden aan die direct daarna 
in het profiel zichtbaar zijn.

Ook vul je hier je eigen ip adres in om te blokkeren voor analytics. Daarmee voorkom je dat jouw bezoek aan jouw 
website data vertekent.



B. Tab Interesses
Hier zie je of een profiel interesse in producten en /of website pagina’s toont. Deze interesses zijn 3 maanden 
houdbaar. Daarna verdwijnen ze automatisch, daarmee voorkomt Mi8 dat mensen worden benaderd op basis van 
verouderd gedrag. 

In de afbeelding zie je dat er verschillende waarden per interesse zijn. Dat betekent dat het profiel meerdere keren 
een pagina of product heeft bekeken. Je kunt dus door middel van zoeken naar interessewaardes snel hot leads 
onderscheiden.



C. Tab Patronen
Een patroon is een algoritme binnen Mi8. Er zijn drie standaardpatronen in Mi8 die informatie weergeven over 
transacties: 

1. de gemiddelde waarde,
2. de gemiddelde hoeveelheid en
3. de totale transactiewaarde per 

jaar.
Op basis hiervan kun je met het menu item zoeken je beste klanten selecteren, gemeten over een bepaalde 
periode.
Hier zie je op profielniveau uitsluitend data als er een daadwerkelijke koppeling is met je financieel pakket.

Naast de standaard patronen heeft Mi8  iets meer dan 50 algoritmen beschikbaar voor licentiehouders afhankelijk 
van de wensen.



D. Tab Transacties
Hier zie je op profielniveau uitsluitend data als er een daadwerkelijke koppeling is met je financieel pakket of 
webshop. 

Ga je met je muis over een regel zie je de achterliggende productinformatie van het transactie ID.

E. Tab Outbound
Hier zie je alle outboundactiviteit van je bedrijf naar het profiel. Ook zie je hier of een profiel:



1. een reactie heeft getoond;
2. zich heeft uitgeschreven;
3. of het bericht gebounced is.

F. Tab Inbound
Hier zie je alle activiteit van het profiel naar je bedrijf:

1. datum;
2. oorspong;
3. type;
4. bezochte url.

Rechtsboven zoek je op specifieke oorspong, bijvoorbeeld social media.

G. Tab OS en Browser. 
Dit scherm geeft inzicht in:

1. hardware type mobiel devices;
2. besturingssysteem mobiele devices;
3. besturingssystemen algemeen.

Met behulp van deze datapunten kun je onder het menu-item zoeken bijvoorbeeld achterhalen of iemand van 
Facebook komt.



2. Hoe wordt een profiel verrijkt.
Als een profiel in Mi8 is gemaakt of geïmporteerd moet hij nog geactiveerd worden om het gedrag over de 
kanalen te kunnen volgen ( = interesses meten en inboundactiviteit.) Zo lang een profiel niet geactiveerd is meet 
je die data niet.

Hoe activeer je?
Door regelmatig een mailing naar alle profielen te sturen probeer je mensen te triggeren om te klikken op een link 
in je bericht naar je website. Op dat moment activeert een profiel een cookie. Daarmee kunnen we het gedrag 
volgen maar dat cookie is zo ingericht dat we uitsluitend binnen jouw domein meten. Want daar heeft het profiel - 
als het goed is toestemming voor gegeven tijdens het bezoek (lees ook de les over privacy nog eens na).

Naast het cookie doen we ook nog wat andere dingen om een profiel te volgen. Maar dat is voor hier niet relevant.

3. Hoe kun je profielen managen.

In Mi8 zijn er twee soorten groepen:

1. statische;
2. dynamische;

1. Een statische groep gebruik je om testgroepen in te richten die niet van samensteling mogen 
veranderen.

1. Bijvoorbeeld om e-mail campagnes te testen maak je een groep van je team.
2. Dynamische groepen vullen zichzelf op basis van je zoekcriteria. Bijvoorbeeld:

1. profielen die de laatste 7 dagen inboundactiviteit hebben vertoond;
2. profielen die van Facebook komen;
3. profielen die geen activiteit vertonen;
4. profielen met een transactiewaarde van boven € xxxx,- om ze als beste klant 

automatisch een cadeautje te sturen;
5. profielen met een interesse in een product maar niets gekocht hebben.

Kortom er zijn legio mogelijkheden! Hier is Mi8 voor gebouwd: het technisch mogelijk te maken van de 



onbegrensde creativiteit van de marketeer.
Experimenteer hier naar hartelust mee maar denk vooral vanuit je zelf en probeer dat dan technisch in te richten. 
Lukt je dat niet vraag om (gratis) hulp.

4. Hoe kun je profielen verwijderen.
Handmatig kun je profielen verwijderen. Maar let op. Als je een profiel verwijderd hebt moet je het ook 
verwijderen uit de oorspronkelijke databron. Dat moet je tegelijkertijd doen. Anders blijft tijdens het periodieke 
update proces het profiel telkens terugkeren in Mi8.

1. Ga naar menu item profielen;
2. klik op een profiel voor het contextuele menu (bij Apple is dat muisklik + control en vasthouden);
3. klik op Verwijder profiel.

Wel dit was veel informatie maar je nu heb je een indicatie waar je informatie kan vinden.



 Vragen?

support@mi8.marketing
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