
Fase 1. (3 - 6 maanden)

Weinig bekendheid.  
Weinig goede verhalen uit eigen community.

Socials: 
 
Artikelen, infographics 
over core topics POP. 

Breed! Links die te 
begrijpen zijn voor 
muziek biz, maar niet 
alleen maar over muziek.  
 
Don’t want to be yet 
another music biz 
account.

Blog / newsletter:

Onze eigen audience + 
word of mouth audience. 

Unique product 
advantage laten zien. 

Gebruikers helpen om 
‘best cases’ te generen. 

Goed voorbeeld:  
Buffer blog.

Externals (publications):

Thought leadership.  

Relaties ontwikkelen met 
de belangrijkste targets, 
vnl. business 
georiënteerde blogs. 

Soms onder mijn naam, 
soms onder Tim’s naam.

Doel van fase 1 is om een vruchtbare  
bodem te creëren voor de echt 

waardevolle content

Slowly moving focus  
from music ecosystem → 

to POP ecosystem ←
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Fase 1. (3 - 6 maanden)

Weinig bekendheid.  
Weinig goede verhalen uit eigen community.

Socials: 
 
Artikelen, infographics 
over core topics POP. 

Breed! Links die te 
begrijpen zijn voor 
muziek biz, maar niet 
alleen maar over muziek.  
 
Don’t want to be yet 
another music biz 
account.

Blog / newsletter:

Onze eigen audience + 
word of mouth audience. 

Unique product 
advantage laten zien. 

Gebruikers helpen om 
‘best cases’ te generen. 

Goed voorbeeld:  
Buffer blog.

Externals (publications):

Thought leadership.  

Relaties ontwikkelen met 
de belangrijkste targets, 
vnl. business 
georiënteerde blogs. 

Soms onder mijn naam, 
soms onder Tim’s naam.

Algemene focus van eigen content: 
 
 
“Super useful”:  
how-to’s over opzetten van flows, 
gebruik van push notifications, 
terugdringen van churn, etc.
 

“Thought leadership”: 
hoe we de digital space zien &  
ons perspectief op core topics, bijv. 
potential van immediacy, 
right place, right time notifications



Voorbeeld: “Super useful”

Weinig bekendheid.  
Weinig goede verhalen uit eigen community.

Socials: 
 
Artikelen, infographics 
over core topics POP. 

Breed! Links die te 
begrijpen zijn voor 
muziek biz, maar niet 
alleen maar over muziek.  
 
Don’t want to be yet 
another music biz 
account.

Blog / newsletter:

Onze eigen audience + 
word of mouth audience. 

Unique product 
advantage laten zien. 

Gebruikers helpen om 
‘best cases’ te generen. 

Goed voorbeeld:  
Buffer blog.

Externals (publications):

Thought leadership.  

Relaties ontwikkelen met 
de belangrijkste targets, 
vnl. business 
georiënteerde blogs. 

Soms onder mijn naam, 
soms onder Tim’s naam.

Buffer SumoMe Hubspot



“Super useful”

Weinig bekendheid.  
Weinig goede verhalen uit eigen community.

Socials: 
 
Artikelen, infographics 
over core topics POP. 

Breed! Links die te 
begrijpen zijn voor 
muziek biz, maar niet 
alleen maar over muziek.  
 
Don’t want to be yet 
another music biz 
account.

Blog / newsletter:

Onze eigen audience + 
word of mouth audience. 

Unique product 
advantage laten zien. 

Gebruikers helpen om 
‘best cases’ te generen. 

Goed voorbeeld:  
Buffer blog.

Externals (publications):

Thought leadership.  

Relaties ontwikkelen met 
de belangrijkste targets, 
vnl. business 
georiënteerde blogs. 

Soms onder mijn naam, 
soms onder Tim’s naam.

Characteristics van super useful:

Diep. Lange posts, met heel veel content + value. 

Hierdoor: timeless.  
 
Relevantie is onafhankelijk  
van de waan van de dag. 

Bookmarkable: ’t wordt een reference, een resource.  
Gevolg: returning traffic.



Thought leadership

Weinig bekendheid.  
Weinig goede verhalen uit eigen community.

Socials: 
 
Artikelen, infographics 
over core topics POP. 

Breed! Links die te 
begrijpen zijn voor 
muziek biz, maar niet 
alleen maar over muziek.  
 
Don’t want to be yet 
another music biz 
account.

Blog / newsletter:

Onze eigen audience + 
word of mouth audience. 

Unique product 
advantage laten zien. 

Gebruikers helpen om 
‘best cases’ te generen. 

Goed voorbeeld:  
Buffer blog.

Externals (publications):

Thought leadership.  

Relaties ontwikkelen met 
de belangrijkste targets, 
vnl. business 
georiënteerde blogs. 

Soms onder mijn naam, 
soms onder Tim’s naam.

Characteristics van thought leadership:

Meer afhankelijk van de waan van de dag, maar: 
hierdoor wordt ’t wel meegenomen in beschouwingen.  
 
Belangrijk: frequent en consistent zijn in het tonen  
van thought leadership. 



Fase 2: 

Enige naamsbekendheid. 
Actieve gebruikers die als case-studies gebruikt kunnen worden.

Socials: 
 
Meer focus op eigen 
community. 

Spotlight op 
voorbeelden. 

Mix van thought 
leadership & POP best 
practices. 

Deel van Fase 1 blijft 
behouden.

Blog / newsletter: 

Grotere hoeveelheid 
eigen audience, maar 
ratio eigen audience / 
word of mouth ‘tzelfde, 
dus:  

Focus blijft ‘tzelfde als 
Fase 1, maar meer case 
studies, best practices.

Externals (publications):

Thought leadership + biz 
blogs blijft, maar: 

Meer gebruik van case 
studies. Meer interviews. 

Wijdere outreach naar 
publications: bijv. een 
hiphop mag als een 
rapper iets vets doet met 
POP, etc.



Mooi voorbeeld: Product Hunt



Frequentie

Ik schat dat dit ong. 8-16u per week kost.

Socials: 
 
Facebook 1x dag. 

Twitter 3-5x per dag, 
afhankelijk van wat we 
kunnen vinden. 

Andere socials kunnen 
even blijven liggen. 

Voor events VIDEO!  
Live video = high 
visibility in FB. Sowieso 
doet native video ’t heel 
goed.

Blog / newsletter: 

2x / week. 

Om de week thought 
leadership / super 
useful. 

De super useful artikelen 
gaat heel veel tijd 
inzitten om te maken. 
(vaak meer dan een 
dag) 

1x / week digest. 
Digest is ook bruikbaar 
als nieuwsbrief.

Externals (publications):

1x / week. 

Kan een syndication zijn 
van onze thought 
leadership piece.  
 
1 week meer tech, 
andere week music.

Claiming the  
space & owning it



Events

TBD: 
Budget, funding.

Gebruikt om al onze 
externe kanalen te 

voorzien van inhoud.

Getting our name out + 
establishing trust.

Foundations leggen 
voor nieuwe 
partnerships.



Hand-in-hand activities

Tijdens het establishen van POP als dé owner van deze space, moet er:

Connecties opbouwen 
met publicaties

Connecties opbouwen 
met events

Overview bouwen van 
“who’s who” - 

misschien in CRM

Skype / calls / 
meetings met 
gebruikers of 

potentiële gebruikers:

Doel is om succesvolle 
cases te creëren. 



Benodigde tijd per week

Tijdens het establishen van POP als dé owner van deze space, moet er:

Connecties opbouwen 
met publicaties

Connecties opbouwen 
met events

Overview bouwen van 
“who’s who” - 

misschien in CRM

Skype / calls / 
meetings met 
gebruikers of 

potentiële gebruikers:

Doel is om succesvolle 
cases te creëren. 

1,5 tot 2 dagen. 
 

Misschien iets meer in  
lead up to events.


