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Dit videomarketing handboek is jouw one-stop-shop voor alles rondom 

het bouwen van een eigen videomarketing strategie en de laatste trends 

en ontwikkelingen binnen de wereld van online video in 2018. Hierin 

delen wij wat je nodig hebt om in 2018 succesvol videomarketing in te 

kunnen zetten. 

Je staat op het punt om veel te leren, succes!
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Video is uitgegroeid tot de koning van online 

content en het einde lijkt nog lang niet in zicht. 

Momenteel is video goed voor 73% van het 

internetverkeer en wordt er alleen al op Facebook, 

YouTube en Snapchat dagelijks meer dan 25 miljard 

keer naar video gekeken. Video heeft de kracht om 

met meerdere mensen tegelijk te communiceren 

en een boodschap meer impact te geven. 

 

Dit gebeurt niet alleen meer op persoonlijk niveau, 

ook op zakelijk gebied wordt er gretig gebruik 

gemaakt van online video en hier vindt momenteel 

een merkwaardige marketing shift plaats.

Video is meer engaging dan welke content soort 

dan ook. Het heeft de kracht om massamedia 

menselijk te maken, met video deel je  informatie 

op een effectieve manier en het geeft je de kans 

om emoties in de boodschap te verwerken. Dit 

zorgt voor een grotere impact. Naast het hebben 

van face to face contact is video hetgeen wat 

het meest dichtbij echt contact komt, het is dus 

geen verrassing dat ook bedrijven en merken 

hier gebruik van maken buiten de traditionele 

marketing tactieken om. Niet alleen dat, ook 

volledig adopteren binnen de marketingstrategie 

voor de beste resultaten op lange termijn. 

1. Waarom videomarketing?
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Maak jij nog geen gebruik van videomarketing?
Hier zijn 20 redenen om dit jaar echt te beginnen:

1.
Het menselijke brein verwerkt visueel 

beeld 60.000 keer sneller dan tekst. 

 ▶ Hubspot

2.
In 2018 zal 79% van het internetverkeer 

uit video bestaan.

 ▶ Cisco

3.
Alleen al op Snapchat, YouTube en 

Facebook wordt dagelijks meer dan 25 

miljard keer naar video gekeken. 

 ▶ VidYard

4.
75% van de ondernemers kijkt 

minimaal een keer per week naar 

werk gerelateerde video's en hiervan 

bezoekt 65% de website van de 

marketeer na het zien van de video.

 ▶ Forbes

5.

Door het toevoegen van video op 

je website neemt de kans op een 

plek op de eerste pagina tussen de 

zoekresultaten op Google met 50% 

toe.

 ▶ Forrester

6.

Video op een landingspagina zorgt 

voor 80% of meer kans op conversie.

 ▶ VidYard

7.

Door het toevoegen van video aan je 

social media mix neemt de kans op 

interactiviteit en het delen van je post 

met 10 keer toe.

 ▶ Content Marketing Institute

8.

Tussen april en november in 2015 

is het aantal videoweergaven op 

Facebook verdubbeld van 4 miljard 

naar 8 miljard weergaven per dag.

 ▶ Facebook

%20%20%20%20https://blog.hubspot.com/marketing/video-marketing-statistics
http://tubularinsights.com/2019-internet-video-traffic/
https://www.vidyard.com/blog/b2b-video-marketing-metrics-research-report/
https://www.forbes.com/forbes/welcome/%3FtoURL%3Dhttps://www.forbes.com/sites/ajagrawal/2017/02/01/lights-camera-engagement-2017-is-the-year-of-video-marketing/%26refURL%3D%26referrer%3D%233d217ac62315
https://www.forrester.com/search%3FN%3D10001%26range%3D504005%26sort%3D3%26searchRefinement%3Dreports
https://www.vidyard.com/blog/b2b-video-marketing-metrics-research-report/
http://contentmarketinginstitute.com/2017/02/research-insights-content-marketing/
http://mediakix.com/2016/08/facebook-video-statistics-everyone-needs-know/%23gs.L7knyZo
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9.
52% van de marketing professionals 

wereldwijd verkiezen video als het 

meest winstgevende type content.

 ▶ Adobe

10.
70% van de business to business 

marketeers wereldwijd geeft aan 

dat video marketing voor de hoogste 

conversie zorgt.

 ▶ Demand Metric

11.
96% van de business to business 

bedrijven zeggen video te gaan 

gebruiken in het komende jaar.

 ▶ Business 2 Community

12. 
Bedrijven die gebruik maken van 

online video geven gemiddeld 19% 

minder uit aan een marketing lead 

dan bedrijven die geen gebruik maken 

van online video.

 ▶ Aberdeen

13.

46% van de kijkers ondernemen actie 

na het zien van een video.

 ▶ VidYard

14.

Bedrijven die gebruik maken van 

video marketing groeien elk jaar zo'n 

49% sneller dan bedrijven die geen 

online video inzetten.

 ▶ Aberdeen

15.

Organisch zoekverkeer neemt 

gemiddeld 157% toe door het gebruik 

van online video.

 ▶ Brightcove

16.

40% van de consumenten geeft aan 

dat video een positieve invloed heeft 

op het aankoopbesluit.

 ▶ Adobe

17.
⅓  van alle internetgebruikers zit 

dagelijks op YouTube, dat zijn er meer 

dan een miljard.

 ▶ YouTube

18.
Websitebezoekers besteden 2,6 keer 

meer tijd op een pagina met video .

 ▶ Wistia

19.
Bedrijven of merken die gebruik maken 

van video genereren gemiddeld 66% 

meer leads dan bedrijven die geen 

video inzetten. 

 ▶ Aberdeen

20.
81% van de bedrijven die starten met 

video marketing zien een toename in 

verkoopcijfers.

 ▶ Wyzowl

https://www.slideshare.net/adobe/digital-advertising-report-2017
https://www.demandmetric.com/premium-content/%3Ff%25255B0%25255D%3Dbundle%253Atemplate%26f%25255B1%25255D%3Dim_field_topic%253A200
https://www.business2community.com/video-marketing/interested-video-marketing-5-reasons-need-market-video-01914968%23DeTrmdlCUzTPIq1j.97
http://www.aberdeen.com/research/12473/12473-kb-video-marketing-growth-am/content.aspx
https://www.vidyard.com/blog/b2b-video-marketing-metrics-research-report/
http://www.aberdeen.com/research/12473/12473-kb-video-marketing-growth-am/content.aspx
http://go.brightcove.com/marketing-social-research
https://www.slideshare.net/adobe/digital-advertising-report-2017
https://www.thinkwithgoogle.com/%3Futm_medium%3Demail-d%26utm_source%3Dweekly-insight%26utm_team%3Dtwg-us%26utm_campaign%3DNurture-V4-twg-us-think-weekly-insight-OT-OT-OT%26utm_content%3DVideo-body%26mkt_tok%3DeyJpIjoiWkRGa056VXlaR1l3TVdReiIsInQiOiJCZER1dDh5VVVVekdSNUc0d1l0YWREajNNSlJFNk5zNnp4QXlneG9CSWEwRlBzejdMRzBBSExvcVpmREZDU2lwSGJJeThKWmFHQjA4T2ZaTDk5RldcLzVCZjdSUXNWKzA4ZlwvdFFzQnBiU2R2VDlrdVwvdHBqeDNwQWZORmkrbVVxTSJ9
https://wistia.com/blog/optimal-video-length
http://www.aberdeen.com/research/12473/12473-kb-video-marketing-growth-am/content.aspx
https://www.wyzowl.com/video-marketing-statistics-2017.html
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Het gebruik van online video is de afgelopen jaren 

al flink gestegen en marketeers zien nu ook de 

toegevoegde waarde van video marketing in. Toch 

wordt hier nog geen optimaal gebruik van gemaakt 

en blijft de strategie vaak achterwege. Ook het 

meten van resultaten gebeurt minimaal, ondanks 

dat dit een belangrijke factor is in het behalen 

van de gewenste resultaten. Video marketing is 

meer dan het verspreiden van een online video 

en wederom toont dit aan dat het gebruik van een 

video marketing bureau onmisbaar is om op de 

lange termijn succesvol aan video marketing te 

doen. Dit kwam naar voren in onderzoek dat Adfo 

groep dit jaar uitvoerde. 

Het is van groot belang om de videomarketing 

cirkel totaal te maken net zoals dit gedaan wordt bij 

de algemene marketing aanpak. Videomarketing 

is meer dan enkel de conceptontwikkeling en 

productie van online video content. Overkoepelend 

is de strategie die overal in het proces meegenomen 

moet worden, van concept tot optimalisatie. 

Ieder onderdeel van de videomarketing cirkel is 

even belangrijk. Optimalisatie wordt vaak vergeten, 

terwijl het van groot belang is. Zonder analytics 

geen topprestaties. Het is de manier om te weten 

hoe jouw video presteert, je kunt campagnes live 

aansturen en data verzamelen voor een volgende 

keer. 91% van de bedrijven die gebruik maakt 

van geavanceerde meetinstrumenten heeft een 

betere ROI. 67% van de bedrijven 

en marketeers die op de 

hoogte zijn van de video 

viewing data heeft 

een verbeterende 

ROI. 
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basis

In deze categorie valt het meten van basis 

statistieken zoals views en shares. Deze 

statistieken zijn relatief eenvoudig vast te leggen. 

Het zijn echter niet genoeg factoren om de ROI te 

bepalen, daarnaast geven deze statistieken ook 

geen indicatoren voor betrokkenheid. Om deze 

redenen is de bruikbaarheid van deze categorie 

ook beperkt.

gemiddeld

In deze categorie worden de basis statistieken 

uitgebreid naar het meten van betrokkenheid 

van de kijkers, zoals de kijkersloyaliteit. Met deze 

tussenliggende informatie komt er meer inzicht in 

het kijkgedrag en kun je jeouw video bijvoorbeeld 

inhoudelijk optimaliseren. 

gevorderd

In deze categorie wordt er nog dieper gekeken 

naar de statistieken. Hierbij wordt informatie 

zoals de weergaven op basis van locatie, kosten 

per weergave, het bekijken van hittekaarten of de 

toegevoegde waarde van de video aan het sales 

proces ook meegenomen. Met deze geavanceerde 

maatstaven kunnen conclusies wat betreft de ROI, 

impact en omzet nauwkeuriger worden bepaald. 

Om te kunnen begrijpen hoe jouw video presteert, hoe de kijkers van je video converteren en 
hoe je de ROI het beste kunt berekenen hebben wij de verschillende maatstaven opgedeeld 
in 3 categorieën, ieder met zijn eigen doel:
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Uit The State of Video Marketing 2017 blijkt dat de 

verschillen in het aantal geproduceerde video’s op 

basis van de bedrijfsgrootte duidelijk is afgenomen: 

Over het geheel genomen produceerden kleine 

bedrijven minder video’s. In 2015 produceerde 

meer dan een derde van de kleine bedrijven minder 

dan vijf video’s per jaar en de kloof tussen kleine en 

grote bedrijven was 30 procent. In de huidige studie 

produceert slechts één op de vijf kleine bedrijven 

minder dan vijf video’s per jaar en de kloof ligt nu 

in het bereik van enkele cijfers. Deze gegevens 

suggereren dat de kosten en hulpmiddelen voor 

de productie van video nu ook binnen handbereik 

van zelfs de kleinste bedrijven ligt. In 2018 zal er 

een nog grotere toename zijn van het aantal kleine 

bedrijven dat regelmatig video inzet.

2. een terugblik op 2017

De videoproductie-kloof is aanzienlijk kleiner geworden

Klein ($ 25 miljoen of minder)    27%  35%  38%  20%

Gemiddeld ($ 26 miljoen - $ 499 miljoen) 28%  11%  25%  10%

Groot ($ 500 miljoen +)     6%  5%  17%  12%

  2014  2015  2016  2017
Bedrijfsomvang
(Jaarlijkse omzet)

Percentage dat minder
produceert dan 5 video’s 
per jaar

http://awesome.vidyard.com/rs/273-EQL-130/images/Demand%2520Metric%2520State%2520of%2520Video%2520Marketing%25202017.pdf
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Één ding dat video tot een favoriete vorm van marketing content maakt, is het vermogen om video op veel 

verschillende manieren en plaatsen te gebruiken. Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting weer 

van plaatsen waar video online gebruikt wordt. Websites en social media (inclusief blogs) blijven leidend 

als toplocaties voor marketeers en het gebruik is van jaar tot jaar blijven stijgen. Dit zal ook in 2018 een 

stijgende lijn blijven.  

Waar video-inhoud gebruikt wordt
Het gebruik van video is in elk gebied toegenomen.
         2015              2016             2017
* Toegevoegd voor het onderzoek van 2017

81%   76%     53%   43%   40%

22%   5%

78%   72%    49%   39%   36%

25%  8%

86%   77%   64%   60%   40%   46%   37%

3%

Website Social Media YouTube* Landing
pagina’s

Webinars Emails OverigeSales
gesprekken
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In dezelfde studie is ook geïnventariseerd welke soorten video’s door marketeers het meeste worden 

gemaakt en verspreid. 

Video soorten
Product video’s zijn het meest voorkomend
         2015              2016             2017
* Toegevoegd voor het onderzoek van 2017

59%     59%         43%

20%       7%

51%    59%       45%   44%

63%   59%   54%   38%   45%   42%   37%

24%   23%  13%   12%   7%

Product
video’s

Demo’s Uitleg
video’s

Social Media
Video’s*

Webinars* How-to 
Video’s

Live StreamsKlant
video’s

Culturele
video’s

Vlogs* 1 op 1 video* Chalk Talks*

28%            23%   20%       7% 
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Sinds de studie van 2016 zien we dat productvideo’s, demo video’s en uitlegvideo’s de meest voorkomende 

soorten video’s zijn die marketeers produceren voor hun videomarketingstrategie. Waar deze soorten 

video’s binnen de marketingstrategie ingezet worden zien we in onderstaande afbeelding.

De drie meest gebruikte video’s per gebruikslocatie.

Product (74%)   Demo’s (64%)   Product (63%)   Product (67%)   Product (74%)   Webinars (80%)  Demo’s (75%)

Demo’s (65%)   Product (58%)   Demo’s (60%)   Demo’s (60%)   Demo’s (59%)   Demo’s (66%)   Product (64%)

Uitleg (59%)   Uitleg (55%)   Uitleg (56%)   Uitleg (57%)   Uitleg (57%)   Uitleg (65%)   Uitleg (61%)

Landings-  Emails    Website   Social   YouTube   Webinars  Sales
pagina         Media          gesprekken
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Hoe zorg je dat je opvalt in 2018?
Door de hoeveelheid video content die 

online aanwezig is wordt het steeds moeilijker om 
de aandacht van jouw doelgroep vast te houden. 
Blijf kritisch op de content die je produceert 
voor jouw doelgroep en denk altijd aan de lange 
termijn. Hiermee vergroot je de impact van jouw 
videomarketing strategie.

Hoe kun je meer experimenteren met 
video content op jouw doelgroep? 

“Learning-by-doing”. Hoe vaker je verschillende 
video’s kan testen op jouw doelgroep hoe eerder 
je weet welke video content wel en niet werkt. 
Produceer bijvoorbeeld niet één lange video, maar 
produceer direct een (kortere) variatie B en C video.

Hoe zet je video structureel in binnen 
jouw videomarketing strategie?

De tijd van eenmalige video’s is voorbij. Zorg ervoor 
dat je jouw klantreis op orde hebt en deze kunt 
verrijken met relevante video content. Zo werk je aan 
structurele video content die de behoefte van jouw 
doelgroep in elke fase van de klantreis invult.

Hoe kun je vanuit video naar conversie 
toewerken?

Zorg dat je voorafgaand aan de productie van 
je video content jouw videomarketing strategie 
met bijbehorende doelstellingen in kaart hebt 
gebracht. Werk met een duidelijke CTA in je video of 
interactieve elementen die het makkelijk maakt voor 
de kijker om te converteren. 

Hoe optimaliseer je jouw klantreis?
Door het doorlopend testen van de 

bestaande video content in de klantreis. Met die 
learnings kan je experimenteren met verschillende 
soorten video’s om op de langere termijn betere 
resultaten te kunnen behalen.

Hoe gebruik je analytics om 
topprestaties te bereiken?

Het gebruik maken van analytics binnen je 
videomarketing strategie is van optimaal belang om 
inzichten te verzamelen die je helpen bij het verder 
optimaliseren van jouw video content.

3. Stel deze vragen aan je (video)

 marketing team in 2018
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Uit onderzoek blijkt dat CEO's content nog steeds 

het vaakst noemen als ontwikkelgebied in 2018. 

"Het vertellen van verhalen staat voorop" en 

investeringen in content worden verhoogd, met 

name de content die bedoeld is om het bereik 

uit te breiden op andere - met name digitale - 

platformen. Denk hierbij aan het digitaliseren van 

bestaande content of het toevoegen van online 

video. 

Online video die dicht bij de core business van het 

bedrijf ligt. Meer van hetzelfde, maar dan beter. 

Denk hierbij aan het bewaken van de kwaliteit 

van de video’s terwijl de kwantiteit toeneemt voor 

langdurig succes. Het doel is niet alleen om het 

bereik te vergroten. Het voordeel van eigen content 

is ook grip hebben op de verspreiding via alle 

kanalen. Het samenwerken met een professionele 

videomarketing partij is hierbij van groot belang. 

Als er geen kwalitatief hoogwaardig, origineel en 

meeslepende content wordt geproduceerd wat 

ook via de juiste kanalen wordt verspreid loop je 

het risico om achtergrondruis te worden. 

Ken je nog het oude gezegde: A picture is worth a 

thousand words? Deze spreuk is nu meer waar dan 

ooit. Vorig jaar schatte digital marketing expert 

James McQuivey in dat een video van één minuut 

gelijk staat aan 1,8 miljoen woorden. 

Het is duidelijk dat video een duidelijke richting 

op gaat in de toekomst van digitale marketing. Uit 

het recente Visual Networking Index-rapport van 

Cisco Systems blijkt dat de dominantie van video 

op het internetverkeer zal verviervoudigen tussen 

2015 en 2020. Tegen 2019 zal video meer dan 80% 

van het internetverkeer vertegenwoordigen. In 

2020 zal het internet 3 biljoen video minuten per 

maand bevatten, wat neerkomt op 5 miljoen jaar 

aan online video content per maand, of ongeveer 1 

miljoen video minuten per seconde. 

Dit zijn enorme cijfers. Het is niet meer te 

ontkennen dat online video de toekomst heeft. 

Ook in 2018 zal de populariteit blijven toenemen, 

wij hebben de grootste trends voor je op een rij 

gezet.

4. dit zijn de trends in 2018

 en zo speel je er het beste op in

https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-leading-with-customer-focused-content.pdf
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/02/03/video-marketing-the-future-of-content-marketing/%233eddae816b53
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/vni-infographic.html
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4.1. video voicemail
Video messaging is een simpele manier om korte 

boodschappen een grotere impact te laten hebben, 

het bekijken van een video heeft 60.000 keer meer 

impact dan het lezen van een tekst en er is geen 

tweerichtingsgesprek voor nodig. 

Gemiddeld versturen wij 122 e-mails per dag, dat is 

een hele berg aan tekst. Als je in een klantgerichte 

functie zit wil je graag focussen op interactiviteit en 

het bieden van de juiste hulp door een persoonlijke 

touch toe te voegen aan je communicatie.  Dit is 

echter moeilijk omdat e-mail (naast het feit dat 

het een directe communicatielijn is) toch heel 

onpersoonlijk is. Vaak heb je contact met iemand, 

terwijl je niet eens weet wie die persoon is. Een 

goede oplossing hiervoor is het toevoegen van een 

korte video aan je e-mail. De ontvanger kan een 

gezicht bij jouw bericht plaatsen en het gevoel dat 

je elkaar ”kent” neemt toe en wekt vertrouwen op. 

Nu voelt het meer als menselijk contact en je zult 

zien dat de communicatie hierdoor bevordert.

De video voicemail is voor meerdere doeleinden 

een goede optie! Nog niet zeker van conversie bij 

een specifieke prospect of heb je misschien net 

een sales call gevoerd? Vat dit gesprek nog even 

samen met een persoonlijke video in de mail. Biedt 

hierbij ook nog de kans om rechtstreeks vanuit de 

video te converteren. Dit kan bijvoorbeeld door het 

toevoegen van een link of een conversie knop. Zo 

maak je het verschil ten opzichte van de concurrent. 

Gebruik voor het opnemen van video voicemails 

Soapbox van Wistia of GoVdeo de tool van Vidyard.

4.2. mobile video

Het aangekondigde mobile-first algoritme van 

Google zal naar verwachting begin 2018 worden 

gelanceerd. Met deze wijziging indexeert Google 

voornamelijk mobiele content en gebruikt 

deze om te beslissen hoe de resultaten worden 

gerangschikt, ongeacht of je op desktop of mobiel 

werkt. Er zal niet langer voor alleen mobiele 

gebruikers een "mobielvriendelijke" aanpassing 

worden uitgevoerd.

Uit onderzoek van de Adfo Groep onder marketeers 

blijkt dat de strategische embedding van video 

achterwege blijft, wat belangrijk is voor het 

verspreiden van online video die vooral mobiel 

worden bekeken. De keuze is hier of er verticale 

of horizontale video’s moeten worden gemaakt? 

Het inzetten van verticale video’s hangt er vooral 

vanaf voor welk platform je het maakt. Daarnaast 

natuurlijk voor welke doelgroep en met welke 

doelstelling. Hoe maak je hier de juiste keuze in? 

Wij helpen je!

Naast Facebook is er uiteraard ook Youtube, 

maar we moeten Snapchat en Instagram ook 

niet vergeten. Tim van der Wiel, Co-founder en 

Creative Director bij GoSpooky deelde op ons 

jaarlijkse videomarketing congres de FJ Meeting 

hoe belangrijk deze platformen zijn om de jongere 

http://www.adformatie.nl/achtergrond/video-maakt-opmars-bij-marketeers%3Fsharehash%3DRnUdCWo9LnnIhxs_0jBJEWjrhBQH2Px1EUmsv39_RcE
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doelgroep te bereiken. ‘’De meeste bedrijven zijn 

nog bezig met een inhaalslag van 12 jaar geleden 

als het gaat om mobile video, ieder platform moet 

je benaderen als een aparte zender met een eigen 

doelgroep en content normen. Hier hoort ook het 

formaat van de video bij.’’ Aldus Tim. 

Zowel Snapchat, Facebook en Instagram Stories 

ondersteunen alleen verticale video’s. In de 

tijdslijnen van Facebook en Instagram zien we 

tegenwoordig vooral vierkante video’s. YouTube is 

op desktop alleen 16:9 formaat. Om een keuze te 

maken welk formaat het beste bij jou aansluit kun 

je jezelf 3 vragen stellen: Waar zit je doelgroep? Hoe 

consumeert deze video? Is dit vooral mobiel? Maak 

dan optimaal gebruik van dit device, platform en 

het juiste formaat video.

4.3. ai in video

AI (Artificial Intelligence) is voor veel marketeers 

misschien nog een ver-van-mijn-bedshow, maar 

ook hier gaan de ontwikkelingen hard. Dankzij de 

alsmaar toenemende rekenkracht van computers 

zullen we steeds meer vooruitstrevende AI-

toepassingen binnen content- en online marketing 

zien. 

AI wordt al regelmatig gebruikt bij video’s (onder 

andere door YouTube en Google) en dit zal in 2018 

blijven toenemen. Elke video wordt (net zoals tekst) 

vindbaar op het internet dankzij AI. Aan de hand 

van stemherkenning kan AI bijvoorbeeld de tekst 

in de ondertiteling transcriberen en dat is goed 

nieuws! Nu ben je dankzij een klein onderdeel van 

Video SEO ook vindbaar voor zoekmachines. 

Let op: Deze automatische manier van ondertitelen 

is niet waterdicht. Controleer daarom altijd zelf je 

ondertiteling en verbeter waar nodig is.

4.4. 360 graden video

360-graden-video is upcoming. De mogelijkheden 

worden ontdekt en steeds meer browsers en apps 

ondersteunen het bekijken ervan, ook YouTube 

ondersteunt sinds een paar maanden 360 graden 

video’s die eenvoudig via de Youtube-app voor 

Android en iOS bekeken kunnen worden. Een 

andere bekende speler die 360 graden video 

ondersteunt is Facebook. Op de website en in de 

app verschijnen 360 graden video’s die reageren 

op de gyroscoop van je mobiele telefoon. Dankzij 

de meeslepende aard van de technologie krijgt 

360 video-inhoud meer views, shares en abonnees 

dan standaard video-inhoud. Als kijker bepaal 

jezelf waar je naar kijkt in de video. Dit maakt 

de beleving van een 360 graden video uniek en 

maakt het mogelijk om als bedrijf of merk om 

te experimenteren met deze nieuwe manier van 

storytelling.

4.5. virtual en augmented 
reality

In 2018 zien we ook een toename in shoppable video-

inhoud. Merken zoals Birchbox en GoPro testen 

nu al shoppable video lagen, waarin gebruikers 

kunnen swipen om te kopen na het bekijken van 

een Instagram of Snap video-advertentie. Hierdoor 

kunnen merken sociale videoweergaven omzetten 

in direct response-verkopen, waardoor de conversie 
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drastisch wordt verhoogd. 

Het gebruik van augmented (AR) en virtual reality 

(VR) zit in de lift, maar de grote doorbraak hebben 

we nog niet gezien. De verwachting is dat dat 

in 2018 gaat gebeuren. De digitale voorlopers 

experimenteren er in ieder geval volop mee. Zo 

biedt Volvo een virtuele proefrit aan met de XC40 

en verkoopt Facebook een goede VR-headset voor 

slechts 200 euro. 

VR komt langzamerhand binnen het bereik van het 

grote publiek en daarmee is het verstandig om als 

bedrijf nu te beginnen met experimenteren.

4.6. Livestreaming

We hebben allemaal wel eens een live debat 

gezien die plaatsvond op een nieuwskanaal waar 

het nieuwsanker een persoon interviewt vanaf 

een externe locatie. Dit was alleen mogelijk met 

complexe apparatuur en ondersteuningssystemen. 

Tegenwoordig is dit met behulp van sociale media 

mogelijk met alleen je smartphone.

Nu Instagram de mogelijkheid biedt om met twee 

personen tegelijk te livestreamen kunnen video-

samenwerkingen naar een heel nieuw niveau 

gebracht worden. Nodig iemand uit voor een live 

gesprek, zodat zowel je volgers kunnen kijken 

als meedoen. Aangezien live-samenwerkingen 

zichtbaar zijn voor de volgers van beide partijen 

zal dit resulteren in een overloop van volgers en 

ook nieuwe geïnteresseerden aantrekken. Het 

resultaat is een exponentiële groei in volgers voor 

beide bijdragers.

Adverteerders zijn er nog voorzichtig mee, maar 

livestreaming zal dé video trend van 2018 worden. 

Steeds meer influencers verzorgen een livestream 

op social media en deze trend gaat overwaaien 

naar adverteerders. Binnen een livestream is 

het mogelijk directe interactie met je publiek te 

hebben. 

 

Livestream geeft kijkers een open beeld van de 

organisatie en je merk. Het is belangrijk dat 

adverteerders streamen vanuit de eigen identiteit 

en zo authentiek mogelijk proberen te blijven. 

Openheid wordt gewaardeerd door kijkers, die zich 

zo meer betrokken voelen bij het product of merk.

Door de lage productiekosten is livestreaming ook 

in te zetten voor kleinere merken en bedrijven 

met een beperkt budget. Livestreams gaan zorgen 

voor een intieme connectie met klanten en geven 

exclusiviteit die kan leiden tot een toename in 

betrokkenheid met de doelgroep.

4.7. gepersonaliseerde video 

Uit onderzoek van PWC's Digital Services group 

blijkt dat 94 procent van de leidinggevenden 

op senior niveau denkt dat het leveren van 

personalisatie van cruciaal belang is voor huidig 

en toekomstig succes. Volgens HubSpot presteert 

gepersonaliseerde content 42 procent beter 

dan niet-gepersonaliseerde content en Forbes' 

Publish or Perish analysis deelt dat marketeers 
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die gepersonaliseerde web ervaringen leveren 

dubbelcijferige returns in marketingprestaties en 

-respons terug zien.

Het wordt steeds moeilijker om de aandacht van 

je doelgroep te grijpen, laat staan vasthouden. 

Waarom? We worden gebombardeerd met content 

en onze aandachtsboog krimpt. Je moet relevant 

zijn. Niet één keer, maar video voor video contact 

maken met je doelgroep. Gelukkig is er nog 

hoop, door bijvoorbeeld gepersonaliseerde video 

content te gebruiken kun je de resultaten drastisch 

beïnvloeden. Een hoger klikpercentage is vaak het 

effect van gepersonaliseerde video. 

Hoe kun jij van start gaan met gepersonaliseerde 

video content? Het is belangrijk om in te spelen 

op iets wat jouw doelgroep persoonlijk raakt en 

waardoor ze zich aangesproken en verbonden 

voelen met jouw boodschap. Dit kan op een 

simpele manier al door: Het toevoegen van de 

kijkers naam, functietitel, bedrijfslogo of LinkedIn 

foto in de video.

4.8. de video customer journey 
Er wordt helaas nog te vaak gebruik gemaakt van 

de eenmalige marketing inzet waarbij niet wordt 

nagedacht over de lange termijn verhouding met 

de (potentiële) klant, die in deze tijd noodzakelijk 

is voor het realiseren van een conversie.

De laatste tijd lijken (gelukkig) steeds meer 

marketeers zich bewust te worden van dit 

probleem, maar wat is nou dé manier om kopers 

bezig te houden en te verbinden? Het is een kunst 

om de juiste balans tussen data en creativiteit te 

vinden en de klant hiermee te verbinden, koesteren 

en laten converteren binnen de verschillende fases 

van de klantreis. Hierin speelt video, maar vooral 

de manier van inzet hiervan een belangrijke rol.

 

Één video de wereld in schieten is als in een 

sneeuwstorm de aandacht willen vestigen op 

één sneeuwvlok. Nog voor je met je ogen kunt 

knipperen ben je ondergesneeuwd. Wat echter 

als het je lukt de storm te zijn? Iedere fase die de 

klant doorloopt, van de eerste ontmoeting met 

het merk of dienst tot de aanschaf of gebruik van 

het product of dienst moet op elkaar afgestemd 

zijn en elke stap verder in het traject moet ook van 

toegevoegde waarde zijn voor de klant.

Wat maakt het gebruik van relevante video binnen 

de customer journey nou zo'n goede zet?

Bij FJ geloven wij in de lange termijn en naar 

een lange termijn-doelstelling toewerken vergt 

meer dan af en toe zichtbaar zijn door de inzet 

van "eenmalige" video's. Een geoptimaliseerde 

klantreis creëert customers for life. Loyale klanten 

die zich persoonlijk verbonden voelen met jouw 

werk zijn van terugkerende waarde. Ons credo 

geldt daarom ook: Één video is géén video.
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4.9. on-site leadgeneratie met 
video 
Om via video direct traffic naar jouw eigen website 

te genereren, om conversie aantallen te verhogen 

of jouw engagement te verbeteren binnen de 

websites die je zelf beheerd zijn externe players 

een No brainer. Op YouTube weet men bij het 

bekijken van een video vaak niet meer over het 

merk/bedrijf/product dan de informatie die in de 

specifieke video aan bod komt. Als een kijker op 

jouw website zit dan kun je er vanuit gaan dat die 

al meer gelezen/gezien heeft dan het bekijken van 

die ene video. Zijn referentiekader is dus breder. 

Externe players hebben vaak gedetailleerdere 

video statistieken. Je kunt bijvoorbeeld op 

individueel niveau/ip adres nauwkeurig zien hoe 

een kijker jouw video consumeert. Dat gaat soms 

zelfs zover dat je op basis van een e-mailadres 

een totaaloverzicht van de kijkgeschiedenis van 

die gebruiker naar voren kan halen. Dit geeft 

interessante inzichten in de interesses van die 

specifieke persoon voor jouw bedrijf/product/

dienst.

Daarnaast krijgen op maat gemaakte video players 

(in jouw eigen huisstijl) gemiddeld meer kliks, 

video SEO zorgt voor meer traffic direct naar jouw 

website en e-mail verzamelaars in de video helpen 

bij het genereren van leads. Die je vaak direct vanuit 

de video kunt koppelen aan jouw CRM systeem. 

Wat is nu een email verzamelaar? Dit is een 

interactief element vanuit de externe player waar 

aan de kijker van de video gevraagd wordt om 

het e-mailadres achter te laten, bijvoorbeeld om 

de nieuwsbrief van het bedrijf te ontvangen of 

om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen 

rondom een specifieke dienst of product. Ook is het 

mogelijk om naar een e-mail adres te vragen in ruil 

om de rest van een video af te kunnen kijken.
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5. Wat zeggen de experts

 over 2018? 

Aan het eind van 2017 vond de vierde editie 
van de FJ Meeting plaats. Ons jaarlijks 
videomarketing congres. Tijdens deze 
middag vol inspiratie en videomarketing 
tips deelden onder andere deze experts 
de meest interessante videomarketing 
inzichten voor het komende jaar.
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De meeste bedrijven zijn nog bezig met een inhaalslag van een paar jaar 

geleden. Om de jonge social media gebruiker te bereiken moeten bedrijven 

uit hun comfort zone stappen. Marketing op Snapchat en Instagram verhalen 

zijn een stuk belangrijker dan gedacht om de jonge social media gebruiker te 

bereiken. Bedrijven moeten mee naar de volgende stap in 2018. Denk hierbij 

aan vertical video en meer user generated content. Bedrijven moeten uit hun 

comfort zone stappen en hun doelgroep op een andere, creatieve manier 

aanspreken.

Begin in 2018 eens met smart productie! Je hebt hetzelfde budget als vorig 

jaar, maar opeens 16 platformen waar je video voor nodig hebt, het liefst ook 

verschillende soorten. Klinkt bekend? Dit is waarom je naast je creative geest 

beter ook een excelsheet kunt openen als je met online video aan de slag gaat. 

Hoe vertel je een verhaal? hoe zorg je dat de video vet wordt, maar nog wel bij 

je merk past en hoe zorg je dat je zoveel mogelijk uit een videoshoot haalt? 

Denk hierbij aan content voor je website, social media, banners, GIFs of een 

nieuwsbrief. Men vergeet vaak het grotere plaatje, het is belangrijk om hier ook 

in de productiefase al aan te denken.

Bedrijven moeten uit hun comfort zone stappen 
en de doelgroep op een andere, creatieve manier 
aanspreken

De beauty wordt bij video vaak overbelicht, de 
brains zorgen ervoor dat je je doelen bereikt.“ “

Joris Cornielje
Sr. Creative, MediaMonks

Tim van der Wiel
Co-founder en Creative 
Director, GoSpooky

Bekijk interview > Bekijk interview >

https://fjproducties.wistia.com/medias/df67uclis2
https://fjproducties.wistia.com/medias/z6yx2agn2j
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We zien het vaak gebeuren.. Een video campagne wordt vol enthousiasme 

gelanceerd, maar behaalt de doelstellingen niet door een aantal voor de hand 

liggende beginnersfouten. Het is belangrijk om de videomarketing mindset 

zelf te begrijpen en te activeren. Strategie is hierin het sleutelwoord voor het 

behalen van het gewenste succes. Wie is je doelgroep, waar kun je die bereiken, 

hoe kun je die bereiken, hoeveel video's heb je hiervoor nodig, op welke 

platformen worden welke video's verspreid, hoe komen die video's eruit te zien, 

wat is de call to action, wat gebeurt er als de video niet werkt zoals verwacht? 

Dit zijn een aantal vragen die bij iemand met een videomarketing mindset 

horen op te komen. Zorg dat jij deze mindset in 2018 adopteert, ga voor echte 

resultaten!

De video customer journey wordt steeds belangrijker. Een geoptimaliseerde 

klantreis creëert customers for life. Loyale klanten die zich persoonlijk 

verbonden voelen met jouw werk zijn van terugkerende waarde. Dit noemen 

wij de video customer journey. Hetzelfde principe, toegepast op structurele 

video content. Zorg dat je je doelgroep niet één keer inspireert maar dat je dit 

vaker doet om je boodschap echt te laten werken. Zorg ervoor dat je verhalen 

blijft maken waarvan de kijker de tone of voice en look & feel herkent.

Online video content zonder strategie behaalt 
zijn doelstellingen niet.

Één video is géén video.“ “

Fabian Fraikin
Co-founder, FJ Creative. 
Digital. Production

Jasper Fraikin
Co-founder, FJ Creative. 
Digital. Production

Tip: Denk eens aan de reis die je klant nu maakt. Waar loopt het vast? Heb je moeite om inzicht 

te geven in wat je precies wilt communiceren? Visualiseer dan de huidige klantreis en kijk waar 

video als vorm van toegevoegde waarde kan zijn.

Bekijk interview > Bekijk interview >

https://fjproducties.wistia.com/medias/qt9t1arpe5
https://fjproducties.wistia.com/medias/tacwrodzj2
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Het wordt voor marketeers een steeds grotere 

uitdaging om hun doelgroep te bereiken omdat 

er zoveel online content beschikbaar is. Daarbij 

beginnen de kijkers van nu door uitgedachte 

campagnes heen te prikken. Je komt als marketeer 

niet meer door de overkill aan informatie heen 

als je op de traditionele voet verder gaat, deze 

tijd waarin wij nu leven vereist een andere, meer 

structurele aanpak.

Je moet relevant zijn. Niet één keer, maar video 

voor video contact maken met je doelgroep. Op die 

manier heb je impact op je doelgroep. Dit vergt een 

goed uitgedachte videomarketing strategie, maar 

hoe bouw jij jouw eigen video marketing strategie 

succesvol op?

Stap 1: doelstellingen

Ten eerste is het belangrijk om een duidelijk 

beeld te hebben van de doelstelling. Stel jezelf 

als eerste deze vraag: Waar wordt op dit moment 

naar toe gewerkt binnen het bedrijf? Is het doel 

bijvoorbeeld om in het volgende kwartaal een x 

aantal leads te genereren? In dat geval baseer je de 

video marketingdoelstellingen op lead generaties.

Dit is ook meteen je eerste Key Performance 

Indicator (KPI): Het aantal gegenereerde leads 

via online video. Het is van groot belang om de 

KPI's direct na de doelstelling te bepalen, dit heeft 

invloed op de rest van de invulling van de video 

marketing strategie en is nodig om goed inzicht te 

krijgen in de resultaten na publicatie.

Stap 2: onderzoek

Wie zijn de mensen die behoefte hebben aan jouw 

product of dienst? Hier kom je achter door het doen   

van een doelgroeponderzoek. Een zeer belangrijk 

aspect binnen de video marketing strategie, 

die door veel marketeers, reclamebureaus en 

productiebedrijven wordt overgeslagen. Wat is de 

vraag of het probleem waarmee jouw toekomstige 

klant nu zit, en waar jouw product of dienst 

antwoord op geeft of een oplossing voor biedt. Als 

het goed is weet je het antwoord hierop al.

6. Zo bouw je je eigen

 videomarketing strategie
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Wie is deze toekomstige klant? Waar is hij te 

vinden? Hoe gedraagt hij zich? Wat interesseert 

hem? Hoe krijg je zijn aandacht? De antwoorden 

op deze vragen gebruik je om de video marketing 

strategie op te zetten. Hoe gaat jouw video 

marketing campagne de doelstellingen behalen, 

met de kennis die je nu hebt? 

Stap 3: video Strategie

Zodra je jouw doelstelling bepaald hebt en het 

onderzoek hebt afgerond kun je de invulling van je 

video strategie gaan bepalen.

Je video strategie is pas juist als die totaal is. 

Hiermee bedoel ik: Zorg ervoor dat je op basis van 

je doelstelling, onderzoek en customer journey 

de kijker op een goede manier opvangt op een 

landingspagina en kan opvolgen (re-marketen) 

met een ander soort video. Vanuit die gedachten 

en visie is ook ons credo "één video is géén video" 

ontstaan. Wij zien dat een video strategie pas echt 

goed werkt als het minimaal twee video's bevat.

Schrijf dus voor je zelf uit hoe de video strategie 

eruit komt te zien. Welke video's de kijker te zien 

krijgt en met welke video hij opgevolgd wordt.

In onderstaand schematisch voorbeeld starten we 

met video 1 die de kijker naar een landingspagina 

stuurt. Binnen de campagne targetten we 

vervolgens iedereen die video 1 tot 80% heeft 

bekeken met video 2. Die sturen we opnieuw naar 

dezelfde landingspagina met als doel dat de kijker 

zijn gegevens achterlaat omdat die interesse heeft 

in het product of dienst.

Stap 4: Platform 

Wanneer je weet op welke platformen je doelgroep 

actief is kan je daar je video content op aanpassen.

Één door rekening te houden met het gebruik 

van het platform. Waarbij het heel belangrijk 

is om content te maken voor het platform en 

niet simpelweg iets te cross posten. YouTube is 

bijvoorbeeld heel geschikt voor informatieve 

en entertainende content, maar niet voor hele 

zakelijke/formele boodschappen.

Daarnaast wil je de video content zo goed en 

laagdrempelig mogelijk laten consumeren door 

de kijkers. Hiervoor kan je jouw video content 

aanpassen aan de verhoudingen van het platform. 

Voor Facebook en Instagram werken square 

video's en vertical video's goed. Als je hier vooraf 

rekening mee houd kan je deze variaties voor de 

verschillende platformen direct mee produceren 

binnen je productiefase. Zo haal je het meeste uit 

je video content voor het specifieke platform.

Stap 5: Landingspagina

Alle learnings uit het onderzoek, video strategie, 

platform, advertentie types neem je mee in het 

proces van de concept creatie. Hier wordt bedacht 

hoe de video’s er uit komen te zien.

Video A Video B Landingspagina
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Stap 6: de conceptfase
Jouw video strategie is niks waard 

zonder een goed ingerichte 

landingspagina waarop de kijker 

kan converteren. Denk goed na 

over hoe jouw video je bestaande 

landingspagina kan verrijken en/of 

hoe jouw landingspagina eruit ziet 

nadat iemand vanuit de video klikt op 

“meer informatie”.

Straks produceer je video content en 

kan men niet op een goede manier 

converteren. Dat zou zonde zijn 

natuurlijk!

Stap 7: meten is weten

Wat vaak vergeten wordt, maar van 

enorme waarde is voor het langdurige 

succes van je videomarketing strategie 

is het meten van resultaten.

Zo kun je vanuit de statistieken zien 

hoe je video bekeken wordt. In welk 

gedeelte klikt men weg? Zodra je dit 

weet kun je jouw video format verder 

optimaliseren naar de wensen van je 

doelgroep. Zo leer je op langer termijn 

van het kijkgedrag van jouw doelgroep 

en kun je daarop jouw video strategie 

aanpassen.

Hopelijk heb je nu beter inzicht in 

hoe belangrijk het is om een goede 

video marketing strategie op te 

bouwen en hoeveel effect dit heeft 

op het uiteindelijke succes van je 

video marketing campagnes. Geen 

video marketing expert binnen jouw 

bedrijf of merk? Om valkuilen te 

voorkomen adviseren wij wel om een 

professionele video marketing partij 

bij het proces te betrekken.

Benieuwd hoe wij deze videomarketing strategie in de 
praktijk toepassen?

Nalta Consultancy BV 

Carhartt Europe

Bekijk case >

Bekijk case >

https://www.fjproducties.nl/case/nalta/
https://www.fjproducties.nl/case/carhartt-europe/
https://www.fjproducties.nl/case/carhartt-europe/
https://www.fjproducties.nl/case/nalta/
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Contentmarketing betreedt een nieuwe 
en opwindende fase. Omdat bijna 

alle bedrijven het hebben omarmd is de volgende 
uitdaging om je te onderscheiden van de massa. Pak 
deze kans!

Ondanks de toename van video in 
kwantiteit moet de ook de kwaliteit 

omhoog. Werk samen met een professional om het 
gewenste langer termijn resultaat te behalen. 

De toenemende populariteit van video- 
en audiomateriaal betekent dat creatie- 

en productie vaardigheden steeds belangrijker 
worden. Doe aan smart productie! 

Social media en mobiel gebruik zullen 
blijven stijgen. Content moet worden 

gemaakt en gedeeld in formaten die naadloos 
aansluiten op deze kanalen. Doe onderzoek naar 
jouw online kanalen voordat jouw aan de creatie en 
productie van je video content begint.

The future is here! Virtual reality en 
augmented reality zijn op weg om 

massaal te groeien en bieden een interactieve 
gelegenheid om klanten onder te dompelen in de 
merkbeleving. Sluit deze techniek aan bij jouw 
doelgroep? Experimenteer eens met deze nieuwe 
techniek.

7. de laatste tips
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Nu video steeds belangrijker wordt voor 
je website wordt het automatisch ook 

een belangrijk onderdeel van jouw SEO strategie. 
Ook jouw video’s zelf behoeven SEO optimalisatie. 
Leer hier hoe je zelf aan de slag kunt gaan met video 
SEO.

Meten is weten! Maak gebruik van 
analytics tools om de prestaties van 

jouw online video content in kaart te brengen. Op 
deze manier verzamel je waardevolle inzichten die 
helpen bij het optimaliseren van jouw online video 
content.

Het is onmogelijk om succesvol op alle 
trends in te springen. Kies de juiste 

methodes die aansluiten bij jouw doelstellingen en 
focus hier op!

2018 is het jaar dat de klantreis echt op 
orde moet zijn, op alle vlakken. Werk 

aan jouw video customer journey want één video is 
géén video! Een geoptimaliseerde klantreis creëert 
customers for life.

Fouten maken is niet erg, maar 
waarom niet jezelf ervoor behoeden 

als dat kan? Bekijk hier de 10 meest voorkomende 
videomarketing fouten van 2017 en leer hoe jij ze 
kunt ontwijken.

https://www.fjproducties.nl/video-seo-zo-scoort-je-video-organisch-in-google/
https://www.fjproducties.nl/10-meest-voorkomende-videomarketing-fouten-en-hoe-ontwijken/


Nu begrijp je de voordelen van videomarketing om dit een 
integraal onderdeel te maken binnen jouw marketing strategie. 
En heb je een goed idee hoe je hier zelf strategisch mee aan de 
slag kunt gaan. 

Blijf op de hoogte en sluit je aan bij 3.000 video liefhebbers. 
Je ontvangt het laatste videomarketing nieuws, de meest 
interessante tips en artikelen van FJ, direct in jouw inbox!

Inschrijven >

https://www.linkedin.com/company/fjproducties
https://www.fjproducties.nl
https://www.facebook.com/Producties
https://www.instagram.com/fjproducties/
https://www.youtube.com/channel/UC4Sfh5q2DGwZzkJZI5zIZ2w
https://www.fjproducties.nl/schrijf-je-in-en-blijf-op-de-hoogte/
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