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Hoe Mobile Marketing 
er in 2021 uit zal zien.

Smartphonegebruikers vormen dus een belangrijk deel van je doelgroep. Daarom moet 

je er eerst voor zorgen dat je marketingstrategie ook ‘mobile first’ is.

Mobile first is in deze context veel meer dan ‘gewoon’ een designprincipe. Het gaat 

erom dat je begrijpt hoe consumenten zich op mobiele apparaten gedragen. Hiervoor 

heb je rijke data nodig om te ontdekken hoe de mobiele customer journey eruitziet.

Als gevolg daarvan heb je meer geïntegreerde systemen nodig om aan deze behoefte te 

voldoen. Je moet op zoek gaan naar samenwerkingen met technologieaanbieders die:

• Gedreven zijn om trends voor te blijven;

• In staat zijn om hun dienstenaanbod te optimaliseren en 

• AI-oplossingen kunnen leveren in één handige oplossing.

Je moet ervoor zorgen dat je relevant blijft op elk mobiele touchpoint. Bovendien 

moeten je kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden om bij te blijven 

met de huidige en toekomstige trends.

In dit trendrapport vind je de vijf belangrijkste mobiele marketingtrends voor 2021. 

Deze trends zijn gebaseerd op het gedrag van consumenten op mobiele apparaten. 

Naast het bespreken van deze trends, zullen we ook uitleggen hoe je ze in 2021 voor 

jouw bedrijf kunt inzetten.

De uitspraak ‘de toekomst is mobiel’ is ondertussen al 
achterhaald, want de toekomst is nu. Tegenwoordig zijn 
mobiele apparaten (exclusief tablets) goed voor ongeveer 
de helft van het wereldwijde websiteverkeer (Statista, 2020). 
Tegen 2021 zal de mobiele contentconsumptie in de VS naar 
verwachting bijna 4 uur per dag bedragen. 

https://www.cm.com/nl-nl/
https://www.statista.com/statistics/277125/share-of-website-traffic-coming-from-mobile-devices/
https://www.emarketer.com/content/us-time-spent-with-mobile-2019


1.2 De toename van mobiele betalingen
Hoewel een groot deel van m-commerce plaatsvindt in apps, vinden de meeste 

transacties nog steeds plaats buiten apps in de mobiele browser. Meestal worden 

consumenten naar een website of een apart betalingssysteem geleid. Dit zorgt voor 

extra stappen en voegt dus extra tijd toe aan de customer journey, wat een negatieve 

invloed heeft op de customer experience. Met andere woorden, consumenten krijgen 

niet de mogelijkheid om te betalen voor wat ze willen kopen op de meest eenvoudige 

manier.

Een goed voorbeeld hiervan is het niet kunnen pinnen in een restaurant. We kennen 

allemaal de frustratie als we naar de dichtstbijzijnde geldautomaat moeten lopen om 

onze maaltijd te kunnen betalen.

Daarom zullen mobiele applicaties steeds meer 
gaan functioneren als bestel-, betaal- 
en aankoopplatformen.

Deze ontwikkeling is al duidelijk zichtbaar in messaging apps. Zo zijn de mobiele 

betaalmogelijkheden Facebook Pay, Google Pay en Apple Pay gelanceerd om de 

mobiele winkelervaring van consumenten te verbeteren. Ze elimineren de noodzaak 

om een betaalpagina te openen in een andere browser.

WhatsApp verklaarde dat zij hun shopping-investering zullen verhogen om gebruikers 

de mogelijkheid te geven om aankopen te doen binnen een gesprek. WhatsApp heeft 

in Brazilië al een app-betalingsfunctionaliteit gelanceerd, namelijk Facebook Pay.

Als je een Facebook wallet hebt, wil je er ook mee kunnen betalen. Hetzelfde geldt voor 

gebruikers van Google Pay, et cetera. En dit geldt natuurlijk ook voor de gespaarde 

credits van bedrijven zelf. 

In de toekomst zullen er veel meer betalingsmogelijkheden zijn. Zorg ervoor dat je 

klanten kunnen betalen voor producten en diensten met behulp van verschillende 

betaalplatforms die tot hun beschikking staan.
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“De populariteit van mobiele betalingen blijkt uit 
onderzoek van Mordor Intelligence. Zij voorspellen 
dat de wereldwijde marktwaarde van mobiele 
betalingen zal stijgen van 1,1 miljard dollar in 2019 tot 
4,7 miljard dollar in 2025. Daarom zullen bedrijven 
die hun klanten een soepele betalingservaring 
kunnen bieden het ook goed doen.” 
- Noor Pierik, Group Lead Payments van CM.com:

Trend 1 
M-commerce 
Growth. 
Het aandeel mobile commerce (m-commerce) 
ten opzichte van het totale aantal e-commerce 
aankopen neemt al jaren toe. In 2020 werd 
zelfs voorspeld dat m-commerce voor het eerst 
in de geschiedenis het grootste deel van de 
e-commerce verkoop zal uitmaken.

1.1 Het coronavirus vergroot
e-commerce in 2020 en daarna
Als gevolg van het coronavirus is de vraag naar e-commerce aanzienlijk 

toegenomen. Veel consumenten werden gedwongen om online 

aankopen te doen toen fysieke winkels tijdens de lockdown moesten 

sluiten. Alleen al het aantal downloads van apps voor het bezorgen 

van boodschappen is tijdens de uitbraak van het coronavirus 200% 

omhooggeschoten. De verwachting is dat de groei van e-commerce 

de pandemie ook zal overleven.

De groei van socialmediacommerce-integraties en meer geavanceerde 

shopping apps zorgt ervoor dat m-commerce steeds aantrekkelijker 

wordt.

2019

48%

2020

50,8%

2021

54,2%

2022

58%

2023

61%

2024

63%

https://blog.whatsapp.com/bringing-payments-to-whatsapp-for-people-and-small-businesses-in-brazil
https://www.cm.com/nl-nl/
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/mobile-payment-market
https://www.emarketer.com/content/mcommerce-will-account-more-than-half-of-uk-retail-ecommerce-sales-this-year
https://www.emarketer.com/content/mcommerce-will-account-more-than-half-of-uk-retail-ecommerce-sales-this-year
https://www.emarketer.com/content/mcommerce-will-account-more-than-half-of-uk-retail-ecommerce-sales-this-year
https://www.statista.com/statistics/1104519/grocery-delivery-app-growth-coronavirus-us/
https://www.statista.com/statistics/1104519/grocery-delivery-app-growth-coronavirus-us/
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“Tegenwoordig is data verspreid over 
verschillende bronnen. Dit maakt het 
moeilijker om een compleet beeld van de 
klant te krijgen. Daarom moeten bedrijven 
een breder 360-graden beeld verkrijgen 
door relevante bronnen te combineren.” 
- Colinda Leemans, Data-consultant van CM.com:

Trend 2 
Customer 
Experience Marketing. 

Nieuwe bezoekers en klanten aantrekken is moeilijker geworden door 
de toegenomen concurrentie. Daarnaast blijven meer mensen thuis door 
het coronavirus. Deze trend zal zich in 2021 voortzetten, waardoor het 
voor bedrijven nog belangrijker wordt om in te zien dat ze de relatie met 
bestaande klanten moeten versterken. Personalisatie is een goede manier 
om daarmee te beginnen.

CM.com 
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Ze gaat verder: “Om de beste klantervaring te bieden, moet data op een slimme 

en geautomatiseerde manier worden gebruikt. Tijdens elke stap in de customer 

journey kun je binnen een Customer Data Platform (CDP) rijke klantprofielen 

creëren.

Wat we zien is dat e-commerce bedrijven toonaangevend zijn in het centraliseren 

van hun klantgegevens in vergelijking met andere sectoren. Dit is relatief 

eenvoudig te bereiken dankzij geweldige SaaS-platforms en veel beschikbare 

integraties. 

Andere bedrijven (waarvan de core business traditioneel niet online is) lopen 

in dit opzicht achter, maar halen hun achterstand in met behulp van CDP’s.

Met een CDP kunnen ze hun bestaande technologie, zoals kassasystemen en 

ledenadministratiesystemen, met elkaar verbinden om uniforme klantprofielen 

te creëren en deze bruikbaar te maken voor marketingdoeleinden.”

In 2021 is het gebruik van deze profielen om customer journey’s op maat te 

maken geen keuze, maar een noodzaak.

Waarom?

Omdat mensen overspoeld worden met informatie, terwijl onze 

verwerkingscapaciteit beperkt is. Als copingmechanisme hebben we geleerd 

om irrelevante gegevens te filteren.

Als marketeer moet je weten hoe je de kans kunt vergroten dat je boodschap 

door deze filter komt. De combinatie van een marketing- en customer data 

platform is de sleutel tot betere customer experience marketing.

2.1 Customer Data is de sleutel tot succes

https://www.cm.com/nl-nl/
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2.2 Gepersonaliseerde marketing

Organisaties die de klantervaring serieus nemen, zullen 

zich onderscheiden van de rest en trouwe klanten voor 

zich winnen.

Er is veel onzekerheid over het begin van 2021, maar 

één ding is zeker: om een positieve ervaring te leveren, 

moet je beter dan ooit weten wie je klanten zijn.

Vandaag de dag hebben klanten meer macht en 

keuzes dan ze ooit hebben gehad. Dit dwingt je om 

hun behoeften te begrijpen en te erkennen.

Als je je klanten goed genoeg kent, kun je die kennis 

gebruiken om elke interactie te personaliseren. Profiteer 

dus van deze digitale communicatietrends.

Search Engine Journal (2020) constateerde dat 91% van de consumenten zich 

zorgen maakt over de gegevens die bedrijven over hen kunnen verzamelen. 

Daarom moet privacy een topprioriteit zijn voor marketeers. In 2021 moeten 

marketeers opnieuw nadenken over de manier waarop ze gegevens verzamelen 

en bijhouden. Een organisatiebreed databeveiligingsproces moet voor 2021 de 

hoogste prioriteit hebben.

Zorg ervoor dat de gegevens die je verzamelt overeenkomen met de ervaring 

die je jouw klanten biedt. Een kloof tussen deze aspecten wekt wantrouwen op, 

wat leidt tot het verliezen van klanten. De uitdaging voor marketeers in 2021 is 

het echt begrijpen van klanten om zo de beste customer experience te creëren.

Met nieuwe technologieën komen er ook nieuwe 
veiligheidsrisico’s. Datalekken en fraude komen 
regelmatig in het nieuws. Deze incidenten hebben 
ernstige gevolgen voor het vertrouwen van de 
consument met betrekking tot dataprivacy.

Trend 3 
Privacy en beveiliging 
als topprioriteit. 

Pagina 13

https://www.cm.com/nl-nl/
https://www.searchenginejournal.com/privacy-personalization-ppc/376368/


Pagina 14
CM.com 
Mobile Marketing Trends voor 2021.

“Het grote voordeel van deze zakelijke messaging 
kanalen is dat bedrijfsnummers moeten worden 
goedgekeurd en geverifieerd door het kanaal. 
Dit garandeert de consument dat hij contact 
opneemt met een bedrijf en niet wordt opgelicht. 
Berichtverificatie biedt dus veel zekerheid en 
veiligheid voor de ontvangers.” 
- Richard van Anholt, Strategic Partnership Manager van CM.com:

Pagina 15

3.1 Geverifieerde oproepen en afzenders
Bedrijven bellen miljoenen potentiële klanten per dag. Veel consumenten 

nemen echter geen telefoontjes meer aan van onbekende bellers.

Naarmate het aantal frauduleuze gesprekken toeneemt, zorgen gesprekken van 

onbekende telefoonnummers ervoor dat mensen zich ongemakkelijk voelen 

en stress ervaren. Iets waar je je potentiële klanten niet mee wilt belasten!

Daarom is Richard van Anholt, onze Strategic Partnership Manager, erg blij 

met de ontwikkeling van Verified Calls door Google. “Geverifieerde gesprekken 

maken zakelijke gesprekken veiliger en effectiever. In plaats van een onbekend 

nummer wordt de volgende informatie op het scherm getoond:

• Bedrijfsnaam;

• Verificatie badge;

• Bedrijfslogo en 

• Preview van de reden van de oproep.

 

Een vergelijkbare ontwikkeling is Verified SMS. Bij Verified SMS is de volgende 

informatie zichtbaar:

• Bedrijfsnaam;

• Verificatie badge;

• Bedrijfslogo en 

• Link preview (indien van toepassing).

Dit maakt SMS betrouwbaarder en doelgerichter.

Tot slot worden ook de messaging kanalen betrouwbaarder. Verificatie in Apple 

Business Chat, RCS, WhatsApp en Viber zijn musthaves voor bedrijven in 2021.”

Verificatie badge

Bedrijfsnaam

Bedrijfslogo

Preview van de 
reden van de oproep

Link preview

Bron: Google

https://www.cm.com/nl-nl/
https://developers.google.com/business-communications/verified-calls
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Binnen CM.com hebben we een explosie aan berichten 
gezien. In de eerste helft van 2020 werden wereldwijd 
1,6 miljard berichten verstuurd via onze platformen. 
Dat is 53% meer dan in de eerste helft van 2019!

Trend 4 
Marketing Automation via 
Messaging en Chatbots.

Pagina 16

4.1 Messaging is volwassen, automatisering is de toekomst
We zijn niet het enige platform dat verbluffende messaging-statistieken laat 

zien voor 2020. Facebook meldde dat 3,21 miljard mensen in september 2020 

ten minste één van hun messaging-diensten gebruikte. En dit zijn alleen maar 

zakelijke berichten.

In 2020 zegt 56% van de consumenten een messaging kanaal te hebben 

gebruikt om te communiceren met een bedrijf. Vandaar ook de titel: Messaging 

is volwassen.

Messaging kan bedrijven helpen om:

• De loyaliteit te vergroten;

• De verkoop te verhogen en 

• De klanttevredenheid te verbeteren.

Omdat bedrijven pas in 2021 via meer kanalen zullen communiceren, zullen ze 

verder profiteren van marketingautomatisering. Bedrijven moeten de kracht 

van messaging kanalen en automatisering gebruiken om proactief met hun 

klanten te communiceren. Dit resulteert in gelukkigere klanten en gelukkige 

klanten zijn terugkerende klanten.

https://www.cm.com/nl-nl/
https://www.facebook.com/iq/insights-to-go/tags/messenger
https://www.conversocial.com/hubfs/StateofCX2020.pdf
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24-uursservice

Directe reacties

Antwoorden op
eenvoudige vragen

Gemakkelijke 
communicatie

Hoi, waarmee
kan ik je helpen?

55%

51%

55%

64%
Wat deze messaging-statistieken laten zien, is dat de toekomst bestaat uit 

tweerichtingscommunicatie met de klant. Het is alleen onmogelijk om altijd een 

echt persoon beschikbaar te hebben die zich in real-time met de consument 

bezighoudt. Daarom zou elk bedrijf in 2021 een chatbot moeten hebben.

Chatbots zijn voorbij de hype-fase. Ze worden elk jaar beter, wat vooral te 

danken is aan artificiële intelligentie (AI). AI-technologie maakt chatbots 

menselijker waardoor ze slimmer en beter communiceren. 

Chatbots zijn de afgelopen jaren enorm populair geworden bij bedrijven 

en consumenten. Consumenten die werden ondervraagd over chatbots 

benoemden de volgende voordelen:

• 24-uursservice; 

• Directe reacties; 

• Antwoorden op eenvoudige vragen en

• Gemakkelijke communicatie.

Er wordt voorspeld dat chatbots tegen 2024 een bedrag 
van 142 miljard dollar aan consumentenbestedingen zullen 
faciliteren in de retailsector. Dat is een stijging van gemiddeld 
meer dan 400% per jaar ten opzichte van 2,8 miljard dollar 
in 2019. Met andere woorden: chatbots bieden een enorme 
potentie voor het verhogen van de omzet.

4.2 Chatbots 
faciliteren consumenten

Leuk weetje:
In 2019 gaf al 75% van de consumenten 
de voorkeur aan communicatie met een 
bedrijf via messaging kanalen in plaats 
van via traditionele kanalen.

Nog steeds 
niet overtuigd?

Wijziging doorgeven

Wat wilt u 
precies wijzigen?

Adreswijziging

https://www.cm.com/nl-nl/
https://www.drift.com/blog/Chatbots-report/
https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/chatbots-to-facilitate-$142-billion-of-retail
https://www.conversocial.com/hubfs/StateofDigitalCustomerExperienceReport2019.pdf
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Trend 5 
5G staat centraal.

5G belooft de komende jaren een van de belangrijkste 
mobiele marketingtrends te worden.

Vanaf januari 2020 zijn commerciële 5G-netwerken 

in 34 landen uitgerold (VIAVI, 2020). Sindsdien zijn 

ook andere landen begonnen met de uitrol van 5G, 

zoals Canada, Hong Kong en Thailand.

Naast commerciële 5G-netwerken wordt verwacht 

dat honderdduizenden bedrijven de komende tien 

jaar waarschijnlijk privé 5G zullen inzetten.

De prestaties van private cellulaire netwerken zijn 

superieur aan andere draadloze standaarden. Verwacht 

wordt dat het de latentie in netwerken met een factor 

10 zal verminderen.

Dit biedt kansen voor een verbonden toekomst met 

meer flexibiliteit, groei en productiviteit.

5.1 Rijkere customer experiences
Nu steeds meer landen 5G lanceren, wordt 2021 

het jaar van rijkere mobiele ervaringen wereldwijd. 

5G-technologie stelt mobiele gebruikers in staat om 

4k-video’s te streamen en AR- en VR-ervaringen te 

beleven op hun mobiele apparaat. 

2020 was het jaar dat werken op afstand meer een 

norm werd dan een uitzondering, of je het nu leuk 

vond of niet. Mede door deze ontwikkeling is de 

uitrol van 5G cruciaal geworden. Hierdoor zijn er 

meer activiteiten online gaan plaatsvinden, waardoor 

5G-snelheden meer dan welkom zijn. 5G-snelheid 

begint bij de snelheidslimiet van 4G LTE-A, namelijk 

1Gbps. 5G hoopt zelfs snelheden van 1 Gbps tot 10 

Gbps te leveren. De verwachting is dat de gemiddelde 

snelheid 50Mbps en hoger zal zijn.

Dit klinkt misschien een beetje traag in vergelijking met 

de theoretische maximumsnelheid. Streamingdiensten 

zoals Netflix raden echter een snelheid van 25Mbps 

aan voor Ultra HD kwaliteit en slechts 5Mbps voor HD. 

Stel je voor dat 5G een snelheid levert die minstens 

twee keer zo hoog is. Dit voorbeeld toont aan dat 

5G gebruikers de mogelijkheid geeft om zonder 

problemen video’s van hoge kwaliteit te streamen. 

Dat vertaalt zich in een enorm potentieel voor 

videomarketing en andere rijke vormen van media.

Naast de snelheid biedt de lage latentie van 5G veel 

mogelijkheden. Vooral voor gaming is 5G een grote 

verbetering. De lage latentie maakt cloudgaming 

mogelijk zodat gamers via hun telefoon kunnen spelen 

op remote hardware. 

5G geeft marketeers de mogelijkheid om rijkere media 

te gebruiken als marketingtools. Rijkere media zijn een 

geweldige manier om:

• De betrokkenheid te vergroten;

• Het merkimago te verbeteren;

• Klantgegevens te verzamelen en

• Retentie te verhogen.

Aangezien de eerste telefoons die 5G ondersteunen 

begin 2019 zijn uitgebracht, zijn veel telefoons op de 

markt al 5G-compatibel. Wanneer 5G mainstream 

wordt, zal het de gebruikersnormen van een goede 

merkbeleving veranderen. De uitdaging voor 

marketeers is om de beste mobiele klantervaring te 

realiseren en te implementeren.

https://www.cm.com/nl-nl/
https://www.viavisolutions.com/en-us/literature/state-5g-deployments-2020-posters-en.pdf
https://www.theweek.co.uk/106957/which-countries-have-5g
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/technologie-media-telecom/articles/tmt-predictions.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/technologie-media-telecom/articles/tmt-predictions.html
https://help.netflix.com/en/node/306
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CM.com (AMS: CMCOM) is een wereldwijde leider in cloudsoftware voor conversational commerce die bedrijven 

in staat stelt om een superieure klantervaring te leveren. Ons communicatie- en betalingsplatform stelt 

marketing, sales en customer service in staat om de betrokkenheid met klanten via meerdere mobiele kanalen te 

automatiseren, gecombineerd met naadloze betalingsmogelijkheden die de verkoop stimuleren, klanten winnen en de 

klanttevredenheid vergroten.
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