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Voor de meeste bedrijven en organisaties is het speelveld voor
het binnenhalen van nieuwe klanten de laatste jaren drastisch
veranderd. Was vroeger de (merk)bekendheid, het imago en
de locatie bijna allesbepalend om interessant te zijn; nu zit
de concurrentie in alle hoeken. Elke markt is transparanter
geworden. Op internet zie je meteen waar je welk product het
voordeligst kunt kopen. Klanten die je voor zijn gegaan geven
waardering aan de kwaliteit van de dienstverlening. Hoe goed
is de service? Hoe snel worden problemen opgelost? Hoe
aardig zijn de mensen? Alles is zichtbaar en dat maakt het voor
klanten (nieuw en bestaand) ook zo interessant. Alles lijkt wel
een kopersmarkt geworden te zijn. De koper bepaalt en de
verkoper lijkt zich te schikken in de gesel van de tijd. Onnodig
zeggen de experts. Want als angst regeert en de verkoper
het heft niet in eigen hand neemt, wordt alles minder. Omzet,
marge en plezier in het werk.

1. Bepaal uw core business. Bepaal wie en wat u voor wie wilt
zijn. Waarin bent u goed en waarmee wilt (en kunt) u uw
geld verdienen. Bedrijven die alles willen zijn voor iedereen,
verdwijnen in de middelmaat.
2. Creëer klantwaarde. Dat is de som van de merkwaarden,
de productwaarden en de relatiewaarden. Waar staat u voor.
Hoe worden de verschillende onderdelen gezien en vooral
ervaren. Zowel door bestaande relaties als door de markt
(prospects).
3. Bepaal en differentieer uw aanbod. Win meer klanten door
u te onderscheiden door de juiste combinaties van Unique
Selling Propositions. Zorg ervoor dat u ‘anders’ bent dan
anderen. Interessanter.
4. Bereik uw doelgroepen. Als u weet wie en wat u voor wie
bent, is het zaak dat uw doelgroepen dat ook weten. Hier
helpt gerichte en duidelijke communicatie.

De juiste stappen
De vier stappen die ten grondslag liggen aan het succesvol
winnen van nieuwe klanten zijn:

Communicatie
Wat de afgelopen jaren erg veranderd is, is de communicatie.
Juist omdat klanten gericht zoeken, ontkom je er niet aan om
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overal aanwezig te zijn met de juiste boodschap. We hebben een
aantal succesvolle communicatietips op een rij gezet.
Onbekend maakt onbemind. Om interessant te zijn voor
nieuwe klanten is het belangrijk dat klanten je kennen – of in
elk geval van je gehoord hebben. Naambekendheid creëren is
dan ook essentieel. Dat kan op veel manieren. Van heel breed
door bijvoorbeeld te adverteren in (regionale) massamedia tot
heel gericht door aanwezigheid op bijvoorbeeld beurzen en
evenementen. Hoe meer u over uw doelgroep weet, hoe gerichter
u voor de bekendheid kunt zorgen.
Word gevonden. Vandaag de dag zult u gevonden moeten
worden. Niet zomaar, maar met relevantie, dus gebaseerd
op wat u voor wie kunt betekenen. Geen organisatie kan nog
zonder een – bij voorkeur – interactieve website. Zorg ervoor dat
de site op de juiste zoekwoorden wordt gevonden. Hetzij door
zoekmachineoptimalisatie of door gebruik te maken van betaalde
zoekmachinemarketing zoals Google AdWords. Wat helpt is dat u
actief uw klanten en sitebezoekers vraagt om feedback te geven.
Iedereen beoordeelt iedereen. Van restaurant tot tandarts. Als
u een goede beoordeling hebt, helpt dat enorm om voorkeur te
realiseren.
Wees actief. Succesvolle bedrijven hebben autoriteit en om
succesvol te worden, helpt het als u iets te melden hebt. Maak
daarom gebruik van alle mogelijkheden om uw kennis tentoon te
spreiden. Op social media als Twitter, op blogs, maar ook in (vak)
bladen en bijeenkomsten. Zorg ervoor dat u een goed netwerk
opbouwt dat bestaat uit ambassadeurs die u promoten bij de
mensen die zij kennen.
Vind uw doelgroep. Zoek ook direct contact met uw doelgroep.
Dat kan bijvoorbeeld door middel van mailings, evenementen,
maar ook verkoopgesprekken. Van canvassen tot gerichte
verkoopopvolging na een contact via internet of mailing. Zorg
ervoor dat u uw aanbod helder aanbiedt en de voordelen en uw
toegevoegde waarde snel duidelijk maakt. Hierbij helpen ook
gedrukte hand-outs als folders of brochures die u achterlaat. Of
casestudies die duidelijk maken hoe u werkt en wat voor baat uw
klanten erbij hebben als zij zaken met u doen.
Blijf aan zet. Nieuwe klanten beslissen vaak niet op hetzelfde
moment. Zeker als het gaat om grotere aankopen of diensten die
een langdurige relatie betekenen. Zorg daarom dat u in contact
blijft. Niet opdringerig als harde verkoper, maar als betrokken
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potentiële zakenpartner. Dat kan met een telefoontje, een mailtje
maar ook met een uitnodiging voor een demonstratie, een
adviesbijeenkomst of iets anders.
Koester uw klanten. Kom bij bestaande en nieuwe klanten altijd
uw afspraken na. Verras hen en koester ze. Communicatie – en
ook regelmaat daarin – is belangrijk om klanten aan u te blijven
binden. Maar ook hier geldt: overdaad schaadt, tenzij alles
voldoende relevantie heeft.
Bestaande klanten als prospects. Bestaande klanten kunnen
ook nieuwe klanten zijn. Bijvoorbeeld door hen ook andere
diensten of producten te verkopen dan die ze normaal van u
afnemen. Ook hier geldt dat u uw bestaande klanten regelmatig
moet informeren over wat u allemaal (nog meer) doet. Dat kan
door zeer gepersonaliseerde mailings met daarin de relevante
aanbiedingen, door nieuwsbrieven of klantenbijeenkomsten.
Word en blijf sympathiek. Het klinkt misschien een beetje als een
open deur, maar zorg er altijd voor dat u sympathiek gevonden
wordt. Als de bereikbare expert, de servicegerichte organisatie,
de mensen die altijd tijd voor je nemen, het bedrijf dat ervoor
zorgt dat ik succesvoller ben. Dit is een belangrijk onderdeel van
uw communicatiedoelen. Bepaal wel welke emotionele lading
u aan uw bedrijfs- en merkimago mee wilt geven. De expertdichtbij vraagt immers een andere communicatie dan de handige
probleemoplosser.
Innovatie
Tijden veranderen sneller dan ooit tevoren. Het is daarom
belangrijk dat u op de hoogte blijft van wie uw klanten zijn, wat
ze willen en hoe u ze succesvol kunt bereiken. Nog niet lang
geleden was een ‘gewone’ website iets waarvan iedereen wist dat
die noodzakelijk was. Nu is een website alleen niet voldoende,
maar moet er ook een mobile site bij komen omdat steeds meer
mensen via een smartphone surfen.
In dit nummer staat een groot aantal tips van experts m.b.t.
bijvoorbeeld het vinden en overtuigen van nieuwe klanten door
middel van social media. Maar ook met nieuwe inzichten in
succesvol netwerken. Interessant is ook de mogelijkheid om het
eigen klantenbestand te analyseren, zodat het gemakkelijk is om
meer potentiële klanten te vinden die hetzelfde profiel hebben als
uw allerbeste klanten.
MultiCopy | The Communication Company
kan helpen om nieuwe klanten te vinden
door succesvoller en gerichter
te communiceren.

Column De Trendwatcher

Klanten vangen
in de nieuwe tijd
Op het moment dat dit nummer van m4 in productie is, komt de achterkant
van de vooruitgang in beeld. Leiders van internet-, social media- en telecombedrijven roepen mensen op om niet meer 24/7 online te zijn omdat
dit ze contactgestoord en eenzaam maakt. Je sociale vaardigheden lijden
eronder als je je smartphone altijd aan je hand ‘vastgeplakt’ hebt zitten. In
Amerika is onder jongeren de trend van ‘phonestacking’ in opmars: jongeren die samen de kroeg in duiken leggen hun smartphone omgekeerd op
tafel. Wie hem als eerste oppakt, moet een rondje betalen. Dat helpt om de
smartphone weer te integreren in de menselijke maat. Persoonlijke aandacht is daarmee terug van weggeweest. Niet alleen in privécommunicatie,
maar ook in zakelijke communicatie, zoals ik al eerder beschreef in mijn
boek ‘Het Einde van de Privacy’. De toekomst is hightech gecombineerd met
het nostalgisch persoonlijke.
De recente overname van MarkMonitor
door Thomson Reuters is ook interessant
in dit kader. Thomson Reuters is een bedrijf (met 13 miljard dollar omzet en 60.000
medewerkers) dat wordt geleid door een
soort Bruce Wayne (Batman) namelijk
David Thomson. Deze man, die 23 miljard
dollar waard is, een van de drie grootste
kunstcollecties ter wereld in bezit heeft en
de grootste filantroop is ter wereld, zegt:
“When you try to live a more balanced life,
traditional businessmen think that you
are not a real man. But who is not the real
man? You are telling me? You have not
taken a weekend with your wife, you have
no spare time that you use constructively,
you do not have any hobbies, you do not
know how to spell Mozart. And here you
are telling me that I am weak?”
Deze overname bevestigt dat bedrijven
de nieuwe overheden zijn in een information based society. Inclusief handhaving.
Big Data worden belangrijker dan ooit in
klanten vangen en klanten binden. Hoe
meer je van je (gewenste) klant weet door
de digitale sporen te volgen die hij op het
net achterlaat, hoe meer je hem persoonlijk kan servicen en hem met persoonlijke
aandacht aan je kunt binden. Hi-tech
meets personal.

Datamining wordt dus belangrijk in de
klantcommunicatie van morgen. Tegelijkertijd zijn data verspreid over de hele
wereld: ze bevinden zich in the cloud. Wat
dat betekent merkten we recentelijk toen
de helft van India 2 dagen zonder elektriciteit zat. Waanzinnig veel data bevinden zich
daar op een server en je kunt er niet bij,
want er is geen stroom. Deze gebeurtenissen leiden ineens tot meer insourcing, de
opvolger van outsourcing. Daarbij is er iets
dat ik zowel intern als extern heb mogen
meemaken: mensen weten niet meer hoe
IT werkt. Technische mensen dus. Het begon vroeger allemaal met gadgets die ingewikkelder werden en niet zomaar meer
gerepareerd konden worden. Toen kreeg je
de auto’s die in garages aan de laptop van
de ‘monteur’ werden gehangen die vaak de
problemen niet ‘on the spot’ kon oplossen.
Nu heeft het zich verplaatst naar in-house
programmers en developers die juist over
de software horen te gaan maar – omdat
de software is opgebouwd uit componenten die ook door derde partijen dan wel
voorgangers van de programmeurs is
gemaakt – echt niet meer weet waarom
sommige problemen of software conflicten plaatshebben. Er wordt in die gevallen
gewoon compleet alternatieve software
geprogrammeerd of aangeschaft. Een heel

interessant fenomeen dat zelfs verder gaat
dan conflicterende algoritmen. Het zal in
de toekomst vaker betekenen dat we een
‘uit-knop’ nodig hebben om technische
processen gewoon helemaal te stoppen.
En zo wordt de achterkant van de vooruitgang zichtbaar. En zo wordt ook het klantencontact en het klanten vangen meer en
meer retro. De toekomst is online + offline.
Onlangs kocht ik een nieuwe camera in
een webwinkel die ook een fysieke winkel
exploiteert bij mij om de hoek. De camera
vertoonde kuren en ik kon hem naar de
winkel brengen en persoonlijk met een
verkoper over het probleem praten. Het
probleem werd ter plekke opgelost en niet
in gebruikersgroepen en webcare centra
op het internet die vaak niet verder komen
dan richtinggevende discussies. Een service dus die je niet vindt in een webwinkel.
De toekomst van klantenvangen zit daarom
ook weer in gezelligheid en de gunfactor
die daaruit voortvloeit. Voor veel mensen is
de wereld te gecompliceerd geworden. Ze
verlangen naar een hondenmand, waar ze
zich kwispelend in terug kunnen trekken.
En dat zie je ook terug in klantenbinding.
Oud wordt weer nieuw. Tijden veranderen
weer en wij veranderen met de tijd.

Trendwatcher Adjiedj Bakas publiceerde
onlangs zijn boek ‘De Staat van Morgen.’
Daarin beschrijft hij hoe Nederland de
komende 20 jaar kan bloeien als onder
nemende democratie. m4 verloot 5
exemplaren van het
boek onder de lezers.
Stuur een e-mail naar
m4trends@multicopy.nl
met wat u als de
belangrijkste trend
voor 2013 ziet.
www.bakas.nl
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Het heeft alles van een spannend jongensboek: het succes van Eric Treurniet en
Almar Holtz. Samen met twee vrienden bedachten zij 2theloo. Een bijzonder
‘belevingsconcept van toiletwinkels’. Nu, ruim een jaar na de start, openen ze
elke week wel een paar nieuwe 2theloo’s. In Nederland, Polen, Spanje, Portugal,
Brazilië en Israël. En de mannen hebben al bikkelharde contracten op zak
voor een wereldwijde uitrol van nieuwe toiletwinkels in de komende paar jaar.
Ze wonnen dan ook glansrijk de ING Retailprijs als Beste Starter 2011.

Het idee lijkt simpel. Op plekken waar veel mensen voorbij komen,
is behoefte aan schone wc’s. Of het nu in een winkelcentrum is,
een benzinestation of op een vliegveld. Maar 2theloo gaat een
paar stappen verder. “We willen van de nood een positieve beleving
maken”, zo zegt Almar Holtz, COO. “We hebben tientallen belangrijke details in ons concept dat ons bijzonder en interessant maakt
waardoor mensen graag naar 2theloo komen.”
Holtz: “We hebben prachtig sanitair en elke wc is anders gedecoreerd. We hebben heel veel aandacht besteed aan de vorm. Van
speciaal voor ons gemaakte Philippe Starck-kranen tot de allermooiste wc-potten van Villeroy & Boch. We hebben bij elke wc
en urinoir een afleg met een hekje, zodat je een tas of laptop niet
op de grond hoeft te zetten. We hebben het beste wc-papier en
alles wordt continu schoongemaakt en nagelopen zodat je altijd
een fris en schoon toilet bezoekt.”
Winkelformule
Eric Treurniet, CEO: “Maar dat is allemaal achter het tourniquet.
In onze zaken hebben we daarvoor een winkel waar we verzorgingsproducten en cadeauartikelen verkopen. Maar ook uitstekende
koffie en fris. Als je een wc bezoekt, betaal je in de automaat. Je
krijgt echter meteen een waardebon voor hetzelfde bedrag die
je kunt besteden in de winkel of de koffiecorner. Daardoor is het

Als de nood
het hoogst is…
…zijn de klanten nabij.

wc-bezoek in feite gratis en stimuleer je omzet in leuke en praktische artikelen in de winkel. Of dat nu in een eigen zaak is of een
Shell station waarmee het de intentie is om Europese tankstations
van een 2theloo te gaan voorzien.”
De eerste 2theloo is in 2011 geopend in de Kalverstraat in Amsterdam. Met recht 2theloo’s flagship store, al was het alleen al om de
huur van bijna 1.000 euro per dag.
Almar Holtz: “Na de eerste aanloopfase waar het merk nog
bekend moest worden, laat deze winkel nu een positief resultaat
zien met een explosieve toename in het aantal bezoekers. Alleen
in deze Kalverstraat winkel betalen klanten 1 euro voor een wcbezoek. Dat betaalt iedereen graag voor een schoon, fris en leuk
toilet. Er is altijd een gastvrouw die klanten ontvangt, uitleg geeft
en de shop bemant. Plus een servicemedewerker die er continu
voor zorgt dat alles schoon en nagelopen is. Als bezoeker van een
2theloo moet je altijd zeker weten dat alles klopt.”
Groei
Eric Treurniet: “De Kalverstraat is de enige 2theloo waar we zo’n
hoge huur voor betalen. We wilden bewust een pilot met allure.
Om het concept te testen, te verbeteren en als showcase voor
wat we kunnen met 2theloo. De meeste overige toiletwinkels zijn
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eigenlijk commerciële serviceconcepten voor en met derden.
Neem een winkelcentrum. Daarin worden toiletten aangeboden,
maar dat is meestal voor de verhuurder en de ondernemers een
kostenpost. De ruimte, de inrichting, het onderhoud en vooral
ook het personeel. Wij nemen dat hele traject over, zodat het geen
kostenpost meer is voor het centrum, maar zelfs een profit centre.”
“Wij zorgen voor de verbouwing en inrichting conform het beproefde concept. En natuurlijk voor de merknaam, de signing en
het personeel. Ons inkomen bestaat uit de toegang en de winkelomzet. We managen het hele traject. In de praktijk zie je dat er
dan heel bijzondere resultaten worden gerealiseerd. Zo neemt het
wc-bezoek toe, maar – en dat is uitvoerig onderzocht – ook blijkt
dat de mensen langer in het winkelcentrum blijven. Het blijkt dat
veel mensen shoppen tussen 2 wc-bezoeken in. Maar als ze ter
plekke perfect naar de wc kunnen, dan zie je dat de reden voor
sneller vertrek wegvalt. En een langer winkelbezoek is natuurlijk
de grootste winst voor de winkeliers in het centrum.”
Sterk merk
Almar Holtz: “Binnen een jaar zijn we eigenlijk al een sterk en
herkenbaar merk geworden. Veel partijen willen met ons praten.
Shell is een van de eerste die een contract met ons heeft afgesloten om al hun snelweg toiletten te voorzien van ons concept.
Shell denkt servicegericht en wil hun klanten op elk niveau het
allerbeste bieden. Dus ook de beste wc’s langs de snelweg. Het
is geweldig om te zien hoe blij klanten met 2theloo zijn. Je ziet
steeds verbaasde gezichten, lachende wc-bezoekers, tevreden
klanten en exploitanten. Anders dus dan dat je – met alle respect
– langs een wc-juffrouw moet die meer aandacht heeft voor haar
schoteltje dan voor de wc’s zelf.”
Eric Treurniet: “We willen de voorsprong die we hebben zo snel
mogelijk benutten door uit te rollen op alle continenten omdat we
een naam en een concept hebben die echt een verschil maken.
Bang voor navolging en imitatie zijn we niet zo, omdat we weten
hoe moeilijk het is om een toiletwinkel op 2theloo niveau op te zetten. Daarvoor hebben we sterke partners, een internationaal herkenbaar merk, sterke praktijkcases en een organisatie die dat aan

kan. En daarbij hebben we ook nog eens de middelen om alles snel
uit te kunnen rollen op topniveau zonder kwaliteitsconcessies.”
Succestips
Eric Treurniet: “Een belangrijk deel van ons succes is bepaald
tijdens de voorbereiding. We hebben echt ruim een jaar aan het
concept en de businessmodellen en -plannen gewerkt voordat
we echt van start gingen. Elk detail is vooraf uitgewerkt. Van
inrichting tot markt. Van de selectie van zakenpartners tot verdienmodellen. Van wensen van eindgebruikers tot aan de behoeften van
de locaties waar we willen zitten. Van financiering tot branding en
uitrol. Van promotie tot assortiment en eigen merchandising in de
winkel. Alles is vooraf bedacht en geanalyseerd.”
“We hebben heel veel tijd besteed aan het nadenken over waar de
pijn in het concept kon zitten. Wat zou een foute aanname kunnen
zijn? Alles was zo logisch dat je je echt af ging vragen waar de fout
zat. Wat zouden we aan problemen tegen kunnen komen en hoe
daarmee om te gaan.”
Almar Holtz: “We hebben allemaal een andere achtergrond. Eric
heeft een jarenlange ervaring in professionele sportmarketing
en ik ben jarenlang verantwoordelijk geweest voor Walt Disney
merchandising in Afrika. Anderen brachten weer andere expertise
in. Zo had iedereen een actieve bijdrage in de conceptontwikkeling
en -verbetering. Dat heeft gewerkt.”
Treurniet: “Een niet onbelangrijk deel van de voorbereiding was
de juiste financiering. We hebben een ruime financiering geregeld, zodat we in de groei niet gehinderd zouden hoeven te worden
door steeds weer bij elke nieuwe zaak toestemming te moeten
krijgen van de banken.”
Holtz: “Door de voorbereiding en natuurlijk de realiteit van het
succes, hebben we nu een unieke voorsprong waardoor we voor
iedereen over de hele wereld een serieuze partner zijn. We leveren wat we beloven. Zelfs in landen waar mensen niet gewend zijn
om voor wc-bezoek te betalen zoals in Spanje. Ook in recessietijden betalen mensen graag voor kwaliteit en service.”

Als de nood
het hoogst is…
…zijn de klanten nabij.
Toekomst
Eric Treurniet: “We willen groeien en snel. Dat gaat ook lukken
met zowel eigen vestigingen, joint ventures en franchise overeenkomsten. Binnen een jaar willen we eigenlijk op vier continenten
aanwezig zijn. Dat betekent dat we fors investeren in onze organisatie. Het is niet alleen elke week een paar nieuwe vestigingen
openen, maar ook goed personeel vinden. Jong, betrouwbaar en
zeer servicegericht.”
Almar Holtz: “En we ontwikkelen steeds door. Alles staat open
voor verbetering, ook al denken we dat we wel ver zijn. We ontwikkelen op dit moment een private label assortiment, inclusief
artikelen voor kinderen vormgegeven met onze kids characters
Loois & Loois. Onze shop wordt steeds verbeterd en we leren ook
internationaal continu bij. De voorsprong die we hebben, moeten
we vasthouden. Dat kan alleen maar door consequent te blijven
vasthouden aan het concept, maar wel met open oog voor verbetering en verdere innovatie.”
Promotie
Nieuwe klanten krijgt 2theloo elke dag. Almar Holz: “Maar we
hebben ook veel vaste klanten. Mensen die bijna elke dag komen
omdat ze het leuk bij ons vinden en een koffie komen drinken en
zich opfrissen.”
“We hebben twee belangrijke communicatielijnen. De eerste is de
locatie zelf en de signing. We hebben een eigentijds beeldmerk

met een leuke naam. Maar de twee poppetjes – het mannetje en
het vrouwtje – zijn een universeel symbool voor openbare wc’s.
Die vind je dan ook bij elke vestiging. Toch bleek in de praktijk
dat we soms iets te ver doorschoten in design. In de Kalverstraat
hebben we driehoeksborden op de ramen erbij geplakt die je als
passant beter ziet. Met de simpele tekst: WC. Direct, helder maar
vooral duidelijk. Dat had meteen een positief effect.”
Eric Treurniet: “En we worden heel veel besproken. In de pers,
op Twitter en Facebook, in winkelcentra. Mensen vinden 2theloo
sympathiek. Fris en eigentijds. Misschien nog leuker dan ons
zakelijk succes zijn de reacties die we van klanten en passanten
krijgen. Een wc-winkel waar echt over nagedacht is. Waar elk
detail van klopt en verrast. Van binnenkomst tot hoe de wc-ruimte
eruit ziet en hoe schoon die is.”
“Sympathie is denk ik een van de belangrijkste zaken waarmee je
klanten aantrekt. Mensen moeten je leuk vinden en je het succes
gunnen. Maar die sympathie krijg je alleen als je relevant bent en
iets bijzonders te bieden hebt. En als je dat al met een openbare
wc kunt realiseren, dan denk ik dat iedere ondernemer volop
kansen heeft. Maar die moet je wel pakken. En natuurlijk grondig
en goed doordenken.”
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Klanten vangen
met social media
Social media zijn hot. Naast Twitter, Facebook, Hyves en LinkedIn
komen er steeds nieuwe populaire platforms bij. Met alle bomen wordt
het moeilijker om het bos te zien. En dat terwijl social media een van
de hedendaagse succesmanieren kunnen zijn om nieuwe klanten te
vangen. Jeroen Bertrams staat met zijn boek Social Media Expert In Eén
Week hoog in de managementboeken Top 10. Hij is de man achter sites
als Jaap.nl en Beursgorilla.nl en adviseert en participeert in nieuwe
internetconcepten. “Social media zijn de hype voorbij. Vrijwel iedereen
gebruikt social media om met vrienden en bekenden te communiceren.
Voor elk bedrijf en ieder merk een ideaal platform om met hen te
communiceren”, zo stelt Bertrams.

Jeroen Bertrams: “Het MKB gebruikt social media voor een
aantal redenen. De belangrijkste ervan zijn profilering en
verkoop. In de praktijk worden de bekendheidsdoelen meer
bereikt dan de verkoopdoelstellingen. Dat komt voor een
belangrijk deel omdat de social media niet optimaal worden
gebruikt. Dat komt vaak door onwetendheid, maar ook doordat
teveel wordt verwacht en te weinig wordt geïnvesteerd in tijd,
kennis en geld.”
Bertrams: “Social media bieden heel veel commerciële
communicatiekansen voor bedrijven en organisaties. Er
zijn zoveel voorbeelden van succesvolle zakelijke acties.
Voor een steeds groter wordend aantal bedrijven zijn social
media een belangrijk verkoop- en verkoopondersteunend
communicatiekanaal geworden. Voorwaarde is dan wel dat
je de interactiviteit van de media volledig benut.”
Stappenplan
Jeroen Bertrams: “Voor elk bedrijf, dus ook voor het
MKB, is het belangrijk dat je volgens een helder stappenplan
werkt als je social media voor je bedrijf in wilt zetten.
1. Claim je naam op alle sociale netwerken. Of je ze gaat
gebruiken of niet, het is altijd belangrijk dat je je bedrijfsen/of merknamen meteen als account registreert. Als je de
naam claimt ben je zichtbaar en vindbaar. Zorg in elk geval
voor de juiste links naar je normale website en de overige
contactgegevens.
2. Verhoog je kennis over social media. Wat kan en wat kan
niet. Hoeveel tijd en kennis heb je nodig, wat kun je ervan
verwachten, wat voor ondersteuning en tools heb je nodig.
3. Bepaal of je actief social media wilt gebruiken of niet.
Formuleer je doelen en tactiek. Wil je social media inzetten
voor alleen bekendheid en websitebezoek of verwacht je er
meer van. Zoals contact met klanten en prospects, directe
verkoop, acties of wat anders.
4. Maak tijd om te zenden. Als je wilt communiceren
moet je zorgen dat je tijd hebt. Zelf of de mensen die je
verantwoordelijk maakt voor de social media. Je moet

relevante informatie hebben of maken. Je moet snel kunnen
reageren op vragen of andere reacties van mensen.
5. Begin met Twitteren. Twitteren is in principe het
gemakkelijkste medium voor bedrijven om mee te beginnen.
Je doet met Twitter niet alleen veel ervaring op met kort en
helder communiceren, maar ook geeft het je veel inzicht in
de markt.
6. Zorg voor volgers. Als je actief wordt met interactief
communiceren, moet je ook snel relevante volgers hebben.
Je social media accounts zul je moeten communiceren op je
briefpapier, je website, je kassabonnen, je winkelposters, je
visitekaartjes etc. Belangrijk is ook om interessante mensen
en bedrijven te gaan volgen. Vaak zullen zij dan ook jou gaan
volgen.
7. Maak een contentplan. Zorg ervoor dat je interessant wordt
en blijft met verrassende informatie die belangrijk is voor je
doelgroepen. Wees bij voorkeur niet uitsluitend commercieel,
maar besteed ook aandacht aan nieuws, tips, trends,
evenementen en speciale acties.
8. Maak een praktijkplan. Bepaal hoe je operationeel invulling
gaat geven. Wie doet wat wanneer. Zorg in elk geval voor
het regelmatig checken van je accounts en voor een snelle
opvolging. Neem bij voorkeur ook vaste momenten. In elk
geval bijvoorbeeld de zondagavond want dan blijken veel
mensen social media te gebruiken. Ook vlak voor en vlak na
de lunch. Maar niet om 9 uur ’s ochtends. Dan hoef je weinig
interactie te verwachten.
9. Communiceer! Als je eenmaal actief bent, zorg dan dat
je actief zendt en reageert. En zorg ervoor dat je snel een
autoriteit bent door verrassend te communiceren en steeds
vernieuwend te zijn. Je kunt ook gebruikmaken van speciale
tools om bijzondere acties mee te voeren op de social media.
Unieke mogelijkheden
Jeroen Bertrams: “Social media kun je bijna voor
elke zakelijke doelstelling inzetten. Er zijn bedrijven die social
media gebruiken voor hun aftersales. Alle vragen, klachten
en opmerkingen kunnen via social media worden gesteld.
Webcare is een snelgroeiend serviceconcept. Je hoeft niet aan
de telefoon te wachten en de antwoorden kunnen veel verder
gaan. Bijvoorbeeld met een link naar een gebruiksaanwijzing of
een specifieke instructie. Of met uitwisseling van foto’s. Het is
vaak wel belangrijk om dan zo snel mogelijk direct messaging
te gebruiken, zodat niet alle berichten openbaar worden. Dat
voorkomt privacy problemen, maar ook de kans op negatieve
publiciteit.”
“Een andere mogelijkheid is om je doelgroep te betrekken bij
de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Laat ze
meedenken en participeren in discussies. Met social media kun
je heel veel leren van de wensen en eisen van je klanten.”
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Nieuwe datatechnieken maken het mogelijk

Kloon uw
allerbeste klanten!
“Je kunt ook actief
gebruikmaken
van vragen die
algemeen of
aan anderen
worden gesteld.
Stel je bedrijf
levert airco’s en
iemand stelt op
Twitter een vraag met als hashtag airco.
Bijvoorbeeld welk merk goed is of hoe
groot de capaciteit moet zijn voor een bepaalde ruimte. Of over een probleem of
defect. Als jij hier snel en met autoriteit op
reageert, heb je meteen een interessante
sales lead te pakken. Als je meteen een
probleem oplost, heb je een zakelijke
vriend erbij. Precies op het moment dat
hij op zoek is naar een dienst die jij biedt.”

verloting van een mooie prijs. Er zijn volop
mogelijkheden om snel relevante groepen
te bereiken met speciale acties. Maar zorg
er wel voor dat je iets goeds en serieus te
melden hebt.”

Inzicht
Jeroen Bertrams: “Social media
kunnen je ook veel inzicht geven
in je doelgroep. Wat houdt hen bezig? Wat
vinden zij echt belangrijk en welke trends en
ontwikkelingen zien zij. Je kunt ontdekken
waar ze zitten, in welke groepen en wat hun
merkvoorkeuren zijn. Kortom: als je slim
alle mogelijkheden benut, geeft het realtime
inzicht in de groep waarmee jij zaken doet
of wilt doen.”

“Een paar tips die ik bedrijven mee wil
geven is om zakelijk en privé altijd goed
gescheiden te houden. Een zakelijk
account is niet bedoeld voor persoonlijke
boodschappen, daarmee versterk je
geen autoriteit. Business-to-Consumer
is gemakkelijker dan Business-toBusiness. Je hebt dan immers minder
massa en de kans is groot dat je soms
te weinig relevantie in je communicatie
hebt. Als je niets zinnigs te melden hebt,
gebruik dan geen social media anders
dan als bedrijfspagina maar dan zonder
actieve berichten. Heb je geen tijd om op
opmerkingen snel te reageren? Wees dan
ook niet actief omdat je dan meer irritatie
opwekt dan positieve gevoelens.”

“Steeds meer social media bieden ook
betaalde en onbetaalde mogelijkheden
voor commerciële activiteiten. Zo kun
je speciale acties communiceren via
Facebook, maar ook met Twitter bijvoorbeeld. Veel bedrijven vragen hun volgers
een bepaald bericht te retweeten om zo
snel bereik te krijgen bij de netwerken
van hun volgers. Bij een bepaald aantal
retweets kun je dan bijvoorbeeld een
korting krijgen of meedoen aan de

Keerzijde
Bertrams: “Als bedrijf moet je
jezelf ook realiseren dat alles
wat gecommuniceerd wordt, ook lang
zichtbaar zal blijven. Voor positieve
berichten is dat niet erg, maar wel als
het bad publicity is. Reageer dus altijd
positief en voer een eventuele discussie
bij voorkeur via een niet-openbaar kanaal.
Maar ontkracht onjuiste berichten wel
via hetzelfde medium. Ook als een Tweet
verwijderd is, kan hij immers altijd ergens
blijven hangen op het internet.”

Jeroen Bertrams: “Zorg er voor dat je
altijd weet wat zich afspeelt bij social
media. Soms kunnen nieuwe communities
erg interessant zijn. Neem Foursquare dat
nu snel opkomt. Daarmee kun je aan je

vrienden laten zien waar je bent. Daar kun
je als bedrijf handig gebruik van maken.
Bijvoorbeeld een café dat een eerste
drankje aanbiedt als je jezelf daar binnen
meldt. Of een boekhandel die een gratis
boek geeft bij je tiende bezoek. Als nu een
bepaald netwerk niet interessant voor je is,
kan een nieuw initiatief dat wel zijn.”

Wie wil niet méér klanten die bijna precies zo zijn als de bestaande, loyale goede klanten?
Goed nieuws: dataleverancier Cendris heeft een uniek Klant Ontwikkel Model, waarbij
klantenbestanden worden geanalyseerd en er namen en adressen toegevoegd kunnen
worden van potentiële klanten die precies hetzelfde profiel hebben als de bestaande
topklanten. Het is maar een van de mogelijkheden die Cendris via MultiCopy biedt om
snel, efficiënt en effectief nieuwe klanten te vinden.

“Zorg daarom dat je in elk geval weet wat
er speelt en doe kennis en ervaring op. Ook
als je nu nog weinig mogelijkheden hebt of
ziet. Eén ding is zeker: social media is een
communicatieplatform dat nooit meer weg
te denken is. Klanten werden doelgroepen;
doelgroepen worden nu communities
die met elkaar communiceren op social
media.”

Michiel Staal

Social Media Expert in Eén Week
van Jeroen Bertrams is onder meer
verkrijgbaar bij de boekhandel,
managementboek.nl en bol.com en
kost € 16,-.
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Michiel Staal is marketing manager bij Cendris voor
de consumentenadressen. “Ieder bedrijf wil nieuwe
klanten en daarom hebben wij al onze kennis
samengebracht in een model om klanten te vinden, te
binden, te ontwikkelen en eventueel terug te winnen.
Laagdrempelig, zodat elk bedrijf of iedere organisatie
er gebruik van kan maken.”
Ontdek je klanten
Michiel Staal: “Het proces begint bij het krijgen van
inzicht wie nu eigenlijk je klanten zijn. Met alle data
die wij voor handen hebben, kunnen wij een klantenbestand van een bedrijf helemaal in kaart brengen.
We kunnen een gratis algemene analyse maken of
voor een bescheiden bedrag een maatwerkanalyse.”
“Wat wij als eerste doen, is het huidige klantenbestand indelen in de 11 consumententypes die wij
hanteren. Zo krijg je inzicht in hoe de klantengroep
verdeeld is in segmenten. Zijn het intellectuele
doorgroeiers, multiculturele binnenstadbewoners,
gesettelde streekgezinnen of ondernemende ouderen.
Bij elk type horen specifieke kenmerken.”

“Met het vinden van
potentieel goede
zakelijke klanten
ligt het een beetje
anders”
Sandor Dorssers van Cendris
is daarvoor verantwoordelijk.
Sandor Dorssers: “Bij bedrijven beschikken we over veel minder
kenmerken dan bij consumenten. Maar hier bieden we dan weer
uitstekende adressen in verschillende doelgroepsegmenten. We
kunnen adressen leveren van elke zakelijke doelgroep. Per soort
bedrijf, per regio, per grootte, per rechtsvorm. Zelfs onderverdeeld
naar het aantal geautomatiseerde werkplekken.”
“Je hoeft dus helemaal niet meer met hagel te schieten, maar je
kunt heel gericht meteen de juiste doelgroep benaderen. Compleet
met de goede contactpersonen. Want wie is eigenlijk de persoon

“De volgende stap in de analyse is het verfijnd nagaan
waar ze wonen, welke leeftijdscategorieën het meest
voorkomen in het klantenbestand, hoe hoog hun
besteedbaar inkomen is, wat de sociale welstand is,
of ze kinderen hebben en zo ja in welke leeftijd, welke
media ze lezen, of ze kopen via postordering en
internet en nog veel meer. Allemaal nuttige informatie
omdat dit een heel nauwkeurig beeld geeft van wie nu
je belangrijke klanten zijn.”
Méér goede klanten
Michiel Staal: “Als we weten wie de klanten zijn,
kunnen we natuurlijk meer namen en adressen zoeken
van consumenten die aan precies diezelfde criteria
voldoen. Maar bijvoorbeeld in een ander gebied wonen.
Of die in hetzelfde gebied wonen, maar nog niet bij je
kopen. Dat klonen van goede klanten kan in onze
‘Look-a-Like shop’. Daarbij kun je via MultiCopy voor
een heel redelijke prijs snel de gegevens kopen van de
meeste interessante groeppen om te benaderen om
klant te worden. Nauwkeuriger kan bijna niet. En met
die adressen kun je dan bijvoorbeeld gaan mailen met
relevante aanbiedingen. Je weet immers met wie je
communiceert.”

Sander Dorssers

die je moet hebben bij een bedrijf? De directeur of de office
manager? De inkoper of het hoofd van de administratie? Of de
marketing verantwoordelijke? Bij veel bedrijven kunnen wij
een selectie maken van de juiste contactpersonen op basis van
hun verantwoordelijkheidsgebied.”
Gericht communiceren
Sandor Dorssers: “Hoe beter de kwaliteit van de adressen
van je prospects, hoe gerichter je met hen kunt communiceren.
Je weet immers dat je bij de juiste beslissers binnenkomt. Per
jaar verhuizen 50.000 bedrijven en maar liefst 30% van
de contactpersonen verandert van functie. Daarnaast stoppen
bedrijven. Bijvoorbeeld omdat ze failliet zijn of om andere
redenen. Wij hebben dan ook heel veel informatiestromen
die allemaal bij elkaar komen om onze data up-to-date te
houden. Bedrijven met meer dan vijf werknemers worden
bovendien ook nog eens minstens één keer per jaar gebeld
om de gegevens te controleren. Als bedrijf kun je de adressen
voor verschillende doelen gebruiken. Bijvoorbeeld voor het
versturen van direct mailings, maar ook voor telefonische
acquisitie of marktonderzoek. We kunnen heel veel gegevens
leveren, maar voor alle additionele data bovenop de naam en
adresgegevens betaal je wel een bescheiden toeslag. Vaak
maar enkele centen per gegevenstype.”
Datacontrole
Sandor Dorssers: “De meeste bedrijven weten veel van hun
klanten, maar hebben de gegevens eigenlijk niet goed
geordend. Bijvoorbeeld omdat er een bestand is met marketingdata en een bestand met gegevens van de transacties
met die klanten. Er ligt vaak veel verborgen informatie binnen
een bedrijf. Meestal komt dat omdat er geen uniforme
discipline is op basis waarvan alle data wordt opgeslagen.
Wij hebben dan ook diensten om het adressenbestand in elk
geval snel weer up-to-date te brengen. Bijvoorbeeld door een
postcodecheck waarmee we adressen ontdubbelen. Omdat
de naam bijvoorbeeld twee keer anders is gespeld. Maar we
hebben ook een datakwaliteit product waarmee we van
adressen controleren of ze nog bestaan en of de betreffende
persoon of het bedrijf nog wel op dat adres zitten.”
“Zo’n opgeschoond bestand kan ook meteen worden verrijkt.
We kunnen gegevens toevoegen zoals sekse en doelgroepprofiel of bij zakelijke adressen bedrijfsgrootte, belangrijkste

contactpersonen etc. Dat bestand kan dan weer dienen voor
verdere interne verrijking. Bijvoorbeeld met omzetgegevens,
productinteresses of koopmomenten.”
Sandor Dorssers: “Een nieuw snelgroeiend segment zijn
natuurlijk de ZZP’ers. Voor veel bedrijven een interessante
doelgroep, maar ze zijn moeilijker in kaart te brengen. Omdat
we bij Cendris zowel bedrijfsdata hebben als consumenten
gegevens, gebruiken wij hiervoor vaak een dubbele analyse.
We hebben hun zakelijke informatie, maar kunnen tegelijkertijd segmenteren op hun persoonlijke profielen. Zoals levensfase, welstand en andere socio-economische gegevens.”
Maatwerk
Sandor Dorssers: “Al deze diensten bieden wij aan via MultiCopy, maar we hebben ook maatwerk waarvoor we met veel
creativiteit aan de slag moeten. Zo vroeg een liftenfabrikant
ons een keer om adressen van bedrijven die gehuisvest zijn in
gebouwen die minstens vier verdiepingen hoog waren. Want de
standaard criteria zoals bedrijfsgrootte waren minder belangrijk dan of er wel een lift in het pand zat of kon. Dat zijn dan
uitdagingen voor ons om toch met een databestand te komen
dat voldoet aan de criteria die de opdrachtgever zoekt.”
Michiel Staal: “Wat wij doen is bedrijven heel gericht helpen
hun klanten beter te leren kennen en snel en doelgericht
nieuwe klanten te vinden. Hoe gerichter je je doelgroep kunt
benaderen, hoe effectiever het is. Daarom is het belangrijk om
regelmatig je adressenbestanden te laten controleren.
Er zijn elk jaar zoveel mutaties dat je alleen al aan onnodige
mailings en portokosten veel geld kunt besparen omdat je
al vaak bij voorbaat de meeste retouren kunt voorkomen.
Bovendien scheelt het enorm veel tijd door het voorkomen van
nutteloze opvolging.”
“Wij zijn met honderden mensen continu actief om vele
miljoenen gegevens up-to-date te houden. En al die actuele
data is voor iedereen beschikbaar. Praat er eens over met
de adviseur bij MultiCopy. Duizend adressen van look-a-likes
van uw bestaande klanten kosten nog geen € 200,-. Dat is
een ideaal startpunt om een stuk efficiënter nieuwe klanten
te vinden die net zo geïnteresseerd zijn in uw diensten als
uw bestaande klanten. Dat is toch geweldig.”
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hebbedingen
Scherptewonder

Vergaderschommel

Praat TV

Lytro presenteert een heel nieuw soort camera, de Lytro Light Field

Nooit meer zoeken naar een

Camera. Deze fotocamera werkt op basis van lichtstralen waardoor je

afstandsbediening, want

achteraf zelf kunt bepalen waar je de scherpte in de foto wilt leggen.

met Smart Interaction van

Mensen scherp en achtergrond onscherp? Kan. Omgekeerd? Kan ook.

Samsung kunt u gewoon

U bepaalt niet tijdens de opname, maar achteraf waar de scherpte

tegen uw tv zeggen wat-ie

moet liggen. Bijna een garantie voor prachtige foto’s.

moet doen. Andere zender?

De Lytro Light Field Camera is een fotocamera waar op de Stanford

Geluid harder of zachter?

University meer dan 15 jaar aan gewerkt is. De Lytro camera heeft een

Naar een YouTube kanaal?

8 keer optische zoom, een f/2 diafragma en achterop een 33mm back-

Uitzetten? U hoeft het maar

lit LCD scherm met touchscreen. De camera weegt inclusief Li-Ion

tegen het apparaat te zeggen en het komt voor elkaar. Sterker: u mag

batterij 214 gram en heeft een afmeting van 41 x 41 x 112 mm. De prijs?

er zelfs naar zwaaien en de tv doet wat u wilt. Via de ingebouwde

Vanaf € 399,- met een 8 GB geheugen.

camera met gezichtherkenningstechnologie logt u in op de Smart Hub

www.lytro.com

en uw persoonlijke accounts zonder dat u een ID of wachtwoord hoeft
in te voeren. Nog nooit was een tv zo interactief. De nieuwste Smart
tv’s van Samsung beschikken over Smart Interaction. Ze zijn wel iets
duurder, maar u bespaart op de batterijen voor de afstandsbediening
zullen we maar zeggen.
Adviesprijs: vanaf € 1.599,www.samsung.nl

Hoezo zijn vergaderingen ‘boring’? Met de Swing Table wordt vergaderen

Superzwart

erg leuk. Al was het alleen al omdat je schommelend tot de beste

Moleskine, u weet wel de maker van die zwarte notitieboekjes met

ideeën komt, elkaar beter begrijpt en… dichter tot elkaar komt. De

elastiek, gaat voor zwarter dan zwart met de nieuwe Black Collec-

tafel meet 235 x 135 centimeter, heeft 8 geïntegreerde stoelen en

tion. Na eerst het aantal kleuren omslagen aanmerkelijk vergroot

een lamp en is gemaakt van duurzame materialen. Dat mag ook wel,

te hebben zodat ze ook in frisse modekleuren opvallend aanwezig

want de adviesprijs is zo’n kleine € 6.000,-. Maar dan heb je wel een

waren, hebben de Italiaanse designers nu gekozen voor super-

conversation piece voor het geval een vergadering even stil valt.

zwart. Tal van handige boekjes – van memo tot fotoboekje – zijn nu

Overigens is de tafel ook bijzonder geschikt voor lunches en diners,

ook voorzien van zwarte bladzijden. Niet bedoeld voor depressieve

om even weg te dromen en vooral om te brainstormen. Elke organisatie

notities, maar voor trendy aantekeningen die dan met een gekleurde,

blijft zo volop in beweging.

dekkende – en eventueel fluorescerende – pen genoteerd kunnen

www.duffylondon.com

worden. De collectie is te koop bij de betere kantoorspeciaalzaken.
www.moleskine.com

Tiktablet

Vogelvriendelijke kat

Alles in de hand

alles-in-een oplossing met twee standen die tegelijkertijd een ultradunne

Als de kat in de boom hangt, dansen de vogels in het nestkastje. Dat is

Multi-tasken doe je tegenwoordig single-handed. Je doet méér met

beschermlaag biedt voor het scherm van de iPad en een geïntegreerd

de variatie op een oud-Hollands gezegde die opgaat voor het Sylvester

minder handen. Jaloersmakend als je jongeren hele blogs in ziet

De Firephant bewijst dat een brandblusser best trendy kan zijn.

toetsenbord waardoor reizen en werken zonder zorgen kan.

broedkastje. De vogels vliegen de bek van Sylvester de kat in, maar

voeren op de smartphone die ze ook nog in dezelfde hand houden

Sterker: het unieke design van de brandblusser won recent de Red

De Logitech Ultra Thin Keyboard Cover geeft een optimale bescherming

komen er – na een succesvolle broedperiode – met meerdere uit.

als waarmee ze de tekst invoeren. Maar dat kan nu iedereen met

Dot Sign Award. Maar de Firephant is dan ook een buitenbeentje.

aan de iPad en beschikt over een slanke, gestroomlijnde aluminium

Over Sylvester is door de ontwerpers nagedacht. Het is gemaakt van

de FlyGrip.

Blussen in stijl

Logitech heeft de Logitech Ultra Thin Keyboard Cover geïntroduceerd,
een nieuw toetsenbord voor de derde generatie iPad en iPad 2. Een

cover, inclusief ingebouwd draadloos toetsenbord dat via Bluetooth

hout dat ook in de botenbouw wordt gebruikt en ervoor zorgt dat het in

Met de FlyGrip zet je je smartphone vast aan je hand, terwijl je met

De Zweedse ontwerpers Lars Wettre

eenvoudig is te verbinden met de iPad. De Logitech Ultra Thin Keyboard

het broedkastje warm in de winter en koel in de zomer is. Bovendien

je vingers ergonomisch correct het scherm kunt bedienen. Maar

en Jonas Forsman dachten dat je

Cover hecht met een magnetische clip snel en veilig aan de iPad zoals

heeft Sylvester voldoende ventilatie en is het geschikt voor de meeste

alsof dit nog niet alles is: de FlyGrip kun je ook gebruiken als een

ook in stijl een brand zou moeten

bij Apple’s smartcover.

tuinvogels. De prijs voor Sylvester is circa € 30,- maar dan hebt u wel

handige standaard waarmee je je toestel op je bureau zet. Naar

kunnen blussen en ontwikkelden

Tikken op een iPad wordt door het toetsenbord een stuk gemakkelijker

een opvallend nestkastje in de tuin.

keuze horizontaal of verticaal. Hoe mooi kan het leven worden?

de Firephant. Een brandblusser die

maar daar hangt wel een prijskaartje aan.

www.suck.uk.com

Zeker als je ook nog bedenkt dat hij leverbaar is in 8 modieuze

gezien mag worden! Je hoopt na-

Adviesprijs: circa € 100,-

kleuren. Voor een prijs van rond de c 30,-

tuurlijk dat je hem nooit nodig hebt,

www.logitech.com

www.flygrip.com

maar mocht het toch nodig zijn dan
liever met een stijlvolle Firephant.
Bijkomend voordeel is namelijk dat
de in twee maten leverbare brandblusser ergonomisch zo ontworpen
is dat je niet na hoeft te denken
hoe-ie werkt. Richten, drukken op
de knop en uit is de brand. De
prijzen van de Firephant zijn nog
niet bekend.
www.firephant.com
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Netwerken is hot. Business clubs, service clubs, Open Coffee
bijeenkomsten, ondernemersverenigingen, Kamers van Koophandel,
bedrijvencontactdagen, ontbijtsessies… Er zijn honderden
mogelijkheden om te netwerken. Er zijn mensen die er een sport van
maken om zoveel mogelijk mensen te ontmoeten en een olympische
collectie visitekaartjes aan te leggen. Maar is dit de succesvolle
sleutel tot meer business en meer nieuwe klanten? Jochem Klijn,
netwerkspecialist en -trainer zet vraagtekens bij deze manier van
netwerken. “Maar als je goed en planmatig zaait, dan kun je met
netwerken erg succesvol oogsten.” Tijd voor tips van de expert.

“Mensen met een goed netwerk zijn stukken succesvoller in zaken.
Sterker: als ze hun netwerk goed op orde hebben, hoeven ze eigenlijk
niet eens meer actief te verkopen, maar worden hun producten of
diensten gekocht. Het vervelende is echter dat veel mensen denken
actief te zijn met netwerken, maar daarbij eigenlijk niet investeren
in de ander. Als mensen met elkaar omgaan, zijn ze vaak primair met
zichzelf bezig. Over wat ze doen, wat ze bezig houdt, hoe goed en succesvol ze zijn. Maar bij netwerken gaat het daar niet over, maar over
wat jij voor de ander kunt doen. Hoe jij de ander kunt helpen.”

(Net)werken
voor nieuwe
klanten
Jochem Klijn

“Bij netwerken gaat het niet
om meteen tot zaken te komen,
maar om relaties op te bouwen
die wat voor je kunnen betekenen
omdat jij wat voor hen betekent.”

Jochem Klijn kan het weten. Na een succesvolle carrière in de verkoop van financiële producten, ontdekte hij dat de sleutel van zijn
succes zijn netwerk was. Of beter: hoe hij met zijn netwerk omging
en wat hij ervan terugkreeg. Reden om zo’n vijf jaar geleden zich
zelfstandig te vestigen als netwerkspecialist, -adviseur en -trainer.
Zijn bedrijf netwerken.nl geldt als toonaangevend.
Ambassadeurs
Jochem Klijn: “Bij netwerken gaat het niet om meteen tot zaken
te komen, maar om relaties op te bouwen die wat voor je kunnen
betekenen omdat jij wat voor hen betekent. Als je 100 mensen kent,
kennen die allemaal ook weer 100 mensen. En dan heb je massa.
Een bakker en een advocaat hebben niet snel gemeenschappelijke
belangen. Maar ze kennen beiden weer andere mensen die vroeg of
laat voor beiden interessant kunnen zijn.”
“In het verkoopproces gaat het om drie stappen die doorlopen moeten worden. 1 is dat ze je kennen, 2 is dat ze je het gunnen en 3 is dat
ze je vertrouwen. Bij koude acquisitie zit je nog niet eens in de eerste
fase. Bij netwerken zit je meteen tussen 2 en 3 in. Omdat je goede
referenties hebt en omdat je aanbevolen wordt door iemand waar de
koper vertrouwen in heeft. Door jouw netwerkambassadeurs.”
Eerste advies
Klijn: “Mijn eerste advies is altijd dat je niet moet netwerken op
plekken waar je doelgroep loopt, maar juist bij mensen die jouw
doelgroep kennen. Daar heb je wat aan. De meest gemaakte beginnersfout is om te denken dat je netwerkt als je op een doelgroepbijeenkomst bent. Maar de meeste mensen zijn dan niets anders aan
het doen dan koud canvassen. En heel eerlijk: elke verkoper weet dat
dat geen activiteit is waarmee je snel en succesvol een warme langetermijnrelatie opbouwt.”

“Als je dat weet kom je tot de ontdekking dat je doelgroep misschien
veel dichterbij zit dan je denkt. Het komt uit familie, vrienden,
verenigingen, de zaak, de collega’s, de branchevereniging, de kerk
en – dat zeg ik zo bewust – zelfs business clubs. Waar het om gaat is
dat je de mensen kent, maar nog weinig van ze weet. Je weet niet wat
hen bezighoudt, wat je voor hen kunt betekenen en wie zij kennen
die weer interessant voor jou kunnen zijn.”
Klijn: “Het eerste wat je doet is dan ook je bestaande netwerk in
kaart brengen en je netwerk in groepen verdelen. Daarna kun je de
waarde gaan inventariseren. Als zij veel mensen kennen die binnen
je doelgroep vallen, zijn ze interessanter dan anderen. Zorg dus dat
je zoveel mogelijk van ze te weten komt. Daarbij kun je social media
gebruiken om te zien wie hun vrienden zijn, maar je kunt het ook
gewoon vragen.”
Waardebepaling
Klijn: “Vervolgens ga je al je contacten een waardefrequentie geven.
Hoe belangrijk zijn ze en hoe vaak wil ik minstens contact met ze
hebben. En dan, als je je startpositie in orde hebt, ga je je netwerk
voor je mobiliseren. Als jouw contacten enthousiast over jou zijn,
bevelen ze je ook graag aan bij hun netwerk. Daarbij maak je gebruik
van hun relevantie en autoriteit. Maar dan moeten ze wel weten wat
je doet, wat je van ze verwacht en vooral hoe je hen kunt helpen
succesvol te zijn.”
“Onderdeel daarbij is ook dat je
een goede elevator pitch hebt.
Dat je snel en duidelijk communiceert waarmee jij anderen
kunt helpen. Bijvoorbeeld niet
door te zeggen dat je ‘alles’
kunt, maar dat je in specifieke
zaken zulke slimme oplossingen
hebt. Altijd gericht op het
succes van anderen. En dat is
best een probleem omdat veel
verkopers altijd alles willen en
daardoor geen concrete propositie meer hebben die ook door
anderen verteld kan worden.
Hoe kun je verwachten dat ik
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iemand aanbeveel bij mijn netwerken als ik niet precies weet waarin
iemand excelleert. Of wat iemand nou precies doet?”

de relevantie achter de visitekaartjes en de kans om er een ambassadeursband mee op te bouwen is relevanter.”

Fouten
Jochem Klijn: “De grootste fouten die bij netwerken worden gemaakt
zijn onder te verdelen in een paar categorieën. De grootste fout is
egoïsme. Als je alleen maar jezelf probeert te verkopen, bereik je
niet dat je ambassadeurs creëert die jou aanbevelen bij hun netwerk.
Wees dus altijd gericht op wat jij voor de ander kunt betekenen. Daar
kun je ook gewoon naar vragen.”

“En de vijfde, misschien wel meest belangrijke fout is een slechte
voorbereiding. Ik zeg wel eens ‘wie zich vergeet voor te bereiden,
bereidt zich voor om vergeten te worden’. Zorg ervoor dat je een
goed verhaal hebt, een elevator pitch, dat je flexibel bent, dat je de
juiste vragen stelt, dat je een goede rapportage voor jezelf maakt,
een follow-up plant en je contacten snel categoriseert. Alleen als je
heldere doelen hebt, een goed plan en een perfecte uitvoering, bouw
je een netwerk op waar je echt wat aan hebt.”

“De tweede fout is slecht luisteren. Luister zichtbaar geïnteresseerd.
Hoe vaak zie je mensen op bijeenkomsten met elkaar praten waarbij
je gewoon ziet dat de ander niet echt luistert. Maar alleen door goed
te luisteren leer je waarom de ander interessant voor je is. Zoals gezegd, als hij niet in je directe doelgroep zit, kan het wel zo zijn dat hij
veel mensen uit je doelgroep kent. En dat is veel interessanter.”
“De derde fout is dat je zaken afspreekt maar niet nakomt. Zorg altijd
voor een follow-up. Al is het een mailtje, een telefoontje of een
social media vriendschapsverzoek met een persoonlijke boodschap.”
“De vierde fout is dat je gericht bent op het verzamelen van visitekaartjes alsof het om een collectie drukwerk gaat. Een grote stapel
visitekaartjes is niet synoniem voor succesvol netwerken. Kennis van

aanbieding
Seminar netwerken
met Jochem Klijn
voor slechts e97,-*
Veel ondernemers worstelen om opdrachten binnen te
halen terwijl hun netwerk dat voor hen kan doen. Als je
echter ziet hoe mensen dagelijks met hun netwerk
omgaan, is het niet verwonderlijk dat ze geen rendement
uit hun netwerk halen. De meeste mensen willen graag
verkopen aan hun netwerk terwijl de kracht juist ligt in
het netwerk van je netwerk, zowel offline als online!
Wil je ook graag leren hoe je succesvol kunt netwerken
en daarmee aan meer klanten en dus omzet kan komen?
Dat kan. Tijdens een seminar van één avond zal Jochem
ingaan op hoe je als ondernemer succesvoller kunt
worden in netwerken waardoor je omzet en langetermijn
klantenbinding explosief groeien.

Als lid van het MultiCopy m4-netwerk krijgt u op
de normale prijs van € 197,- p.p. een korting van
maar liefst € 100,-.
* Exclusief BTW

Nieuwe klanten
Jochem Klijn: “Uit netwerken krijg je absoluut veel nieuwe klanten,
maar het opzetten en onderhouden van een netwerk kost veel tijd,
kennis en discipline. Daar heb je dan wel een erg goede Return on
Investment van. Netwerken kun je leren. Sterker: ik denk dat je het
moet leren.
Ik hoor veel mensen zeggen dat ze zo weinig uit hun netwerk halen.
Dan blijkt meestal dat hun netwerk uit de verkeerde mensen bestaat,
ze geen echte band hebben opgebouwd gericht op het succes van hun
contacten en al helemaal geen gestructureerd plan en een heldere
boodschap hebben. Dat zijn allemaal kritische succesfactoren. Die
moet je gewoon goed op orde hebben voordat je de echte winst haalt
uit netwerken.”

Praktische gegevens
Op verschillende data organiseren wij het exclusieve
seminar ‘De kracht van effectief netwerken’. Deze data
kunt u terugvinden op www.netwerken.nl/m4.html.
Tijdens dit seminar zult u leren hoe u succesvol kunt
netwerken en daarmee aan meer klanten en dus aan
omzet kunt komen.

Programma
In dit seminar leert u:

•	Hoe u aan meer klanten en meer omzet

komt door effectief te netwerken.
•	Hoe u kunt stoppen met verkopen en
beginnen met gekocht worden.
•	Hoe u onafhankelijk wordt van koude acquisitie.
•	De basis van netwerken, het principe
van zaaien en oogsten.
•	Praktische handvatten voor uw volgende
netwerkbijeenkomst. Wat zegt u als iemand
aan u vraagt: ‘Wat doe je?’
•	En nog veel meer…

Inschrijven en informatie
Ga naar www.netwerken.nl/m4.html
en u kunt met de speciale MultiCopy
m4 korting inschrijven voor het seminar
van uw keuze. Daar treft u ook alle
informatie over data en locatie.

Column De Marketingexpert

Klanten winnen is klanten helpen
Wie zich verkleedt, voelt zich vaak meteen een ander
mens. Dat ontdekte ik toen ik tientallen jaren geleden
als hogeschooldocent deelnam aan een vossenjacht voor
eerstejaarsstudenten.
Voor wie geen idee heeft waar ik het over
heb, mijn collega’s en ik verkleedden ons,
we verstopten ons in het centrum van
Valkenburg en de uitdaging voor studenten
was om ons te ontdekken. Collega Sjors
had geregeld dat ik me die middag in een
politie-uniform zou hijsen, om daar samen
met een echte agent te surveilleren .
Wat zo’n vossenjacht leuk en spannend
maakt, is dat je als deelnemer niet weet
wat je precies zoekt. Je weet dat er mensen vermomd rondlopen, maar je weet niet
wie, waar of hoe.
De zoektocht naar de behoeften van nieuwe
klanten lijkt sterk op een vossenjacht. Een
ontdekkingsreis waarvan onduidelijk is
wat je nu eigenlijk gaat ontdekken. Behoeften zijn er namelijk in vele gedaanten. En
klanten geven lang niet altijd duidelijk aan
wat hun behoefte precies is. Sterker, in
veel gevallen weet een klant zelf niet eens
wat hij precies zoekt, omdat er zoveel te
koop is.
Stel dat u op zoek bent naar een nieuw
televisietoestel. Het aanbod is zo over
weldigend, dat u door de toestellen het
bos niet meer ziet. Een snelle blik op vergelijk.nl leert bijvoorbeeld dat je als klant
kunt kiezen uit maar liefst zestig merken
televisietoestellen en bijna 1.400 modellen.
Terwijl u maar één model nodig hebt.
Nu is dit verschijnsel natuurlijk niet uniek
voor de markt van televisietoestellen. Of u
nu een advocaat zoekt, een drukkerij, een
accountant… Het aanbod is enorm. En er
komen met enige regelmaat nieuwe aanbieders bij. Velen lijken ook nog eens op
elkaar. Klanten weten dus lang niet altijd
wat zij precies zoeken, wat er zoal te koop
is en wat voor hen de beste keuze is.
Hoe win je in zo’n situatie het vertrouwen
van nieuwe klanten? Mag ik u eens laten

zien hoe eenvoudig het winnen van een
nieuwe klant kan zijn?
Mijn vrouw Julia en ik vonden dat het tijd
was voor een nieuw bed. Een groter bed,
we zijn al erg lang getrouwd. We bezochten
tot tweemaal toe een gerenommeerde
beddenzaak in ons dorp, maar slaagden
daar niet. We kregen vooral veel on
begrijpelijk vakjargon over ons heen. Van
koudschuim tot traagschuim.
Daarna bezochten we een andere speciaalzaak, waar een vriendelijke mevrouw ons
rondleidde en informatie gaf. Direct viel mij
op dat zij niet meteen antwoord gaf op de
vragen die wij stelden. Als wij wilden weten
of een bepaald bed ook in een grotere
afmeting leverbaar was, vroeg ze waarom
dat voor ons zo belangrijk was. De grote
doorbraak in het verkoopgesprek was een
op het oog onschuldige vraag van mijn
vrouw Julia.
Julia: “Wat is de levertijd van dit type bed?”
Verkoopster: “Dat zal ik u zo uitleggen,
maar mag ik eerst even weten, is de levertijd voor u belangrijk?” Let op, zij geeft
dus geen antwoord!!
Julia: “Nou, dat is lastig te zeggen. Wij
willen eigenlijk eerst de hele slaapkamer
opnieuw inrichten en op laten knappen
voor we het nieuwe bed plaatsen. Maar ja,
dat wordt een hele klus, waarvan we niet
goed weten hoe lang dat gaat duren. Daar
zien we ook nogal tegenop.”
Verkoopster: “Weet u wat dan misschien
een oplossing is? Indien u het bed nu
koopt, kan ik dat met ongeveer vier weken
plaatsen. U heeft dan al snel plezier van
uw nieuwe bed. En tegen de tijd dat u de
slaapkamer gaat opknappen, komen wij
even langs om het bed eruit te halen.
En we plaatsen dat dan later weer terug.”
Wat gebeurde hier? Zij stelde ons het

plezier van snel een nieuw bed in het
vooruitzicht en verminderde tegelijkertijd
de pijn van het plannen en het gedoe met
het opknappen van die slaapkamer. En we
kochten daar een bed van bijna zesduizend
euro. De verkoopster ontdekte onze behoefte, omdat zij niet direct antwoord gaf
op de vragen die wij stelden.
Het wel of geen bed kopen hing niet af
van de prijs, het assortiment, het beddenmerk, de winkelinrichting of de locatie. Die
verkoopster maakte het verschil. Zij sloeg
de brug tussen onze behoefte en haar
aanbod. Zij slaagde erin ons daadwerkelijk
te helpen. Hoe? Door niet te snel antwoord
te geven op onze vragen.
Verkopen is niets meer en niets minder
dan klanten helpen. En klanten voelen
feilloos aan of je bezig bent ze te helpen,
of dat je er alles aan doet om ze van hun
euro’s af te helpen. Dat laatste is ook helpen, maar dat voelt heel anders.
Jos Burgers

Jos Burgers is marketingexpert en
schrijver van verschillende marketing
boeken. Deze tekst komt uit ‘Gek op
gaten’, dat bij Managementboek.nl is
uitgeroepen tot het bestverkochte
managementboek over het eerste
halfjaar van 2012.
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Tijdschriften kampen de laatste jaren met dalende oplagen. Nieuwe mediaconcurrentie maar ook de recessie zijn daar in belangrijke mate debet aan.
De uitdaging is dan ook de bestaande lezers vast te houden én nieuwe lezers
aan te trekken. Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, ziet dat eigenlijk
als hetzelfde. “Want je kunt alleen aantrekkelijk zijn voor nieuwe lezers als je
interessant blijft voor de bestaande abonnees. Daarom zul je het concept van
je blad herkenbaar, eigentijds en verrassend moeten houden.”

Privé hoofdredacteur Evert Santegoeds

De nooit
aflatende
jacht op
nieuwe lezers

Evert Santegoeds heeft de laatste jaren nieuwe dimensies
gebracht in – zoals hij het zelf noemt – de entertainment
journalistiek. “Nog niet zo lang geleden ontkenden honderdduizenden Nederlanders dat ze een abonnement hadden op
de Privé, de Story of de Weekend. Ze wisten precies wat er
in stond, maar dat hadden ze dan gelezen bij de kapper. Nu
komt iedereen er voor uit dat ze deze bladen lezen. Sterker:
elk kwaliteitsmedium heeft vandaag-de-dag een entertainmentrubriek.”

“In het brengen van het nieuws op andere media, speel ik als
hoofdredacteur van Privé een actieve rol. Dat heeft twee
belangrijke effecten. Om te beginnen heb ik vanuit Privé een
prachtig netwerk waardoor ik al het nieuws vaak als een van de
eersten heb. Dat is natuurlijk goed voor de radio- en tv-programma’s. Aan de andere kant is het goed voor het weekblad Privé.
Kijkers weten dat ze voor de achtergronden van het nieuws
bij de brenger moeten zijn. En die brenger is de hoofdredacteur
van Privé.”

Unieke positie
Santegoeds is een van de Grote Drie in zijn vakgebied. Na
het vertrek van Godfather Henk van der Meijden uit actieve
journalistieke dienst, behoort hij samen met Wilma Nanninga
(Telegraaf) en Albert Verlinden (RTL Boulevard) tot de
smaakmakers van het vak. Maar Santegoeds is wel de meest
actieve multimediale duizendpoot. Hij is hoofdredacteur van
Privé, presentator van SBS Shownieuws, de vaste woensdagochtend expert van Edwin Evers op Radio 538, auteur van vele
boeken en winnaar van de prestigieuze Hoofdredacteur van
het Jaar Award.

Jacht op de lezer
Evert Santegoeds: “Iedereen is op jacht naar lezers in een tijd
dat alle bladen hun oplagen alleen maar zien dalen. Zeker ook
omdat de inkomsten uit advertenties ook nog eens onder druk
staan, is het belangrijk om onderscheidend te blijven. De kunst
is om dat te doen met behoud van je identiteit en de belangrijke
pijlers waarom je bestaande lezers voor je hebben gekozen.
Bij Privé doen we dat door een kwaliteitsproduct te maken.
Je product is wat de lezers kopen, niet de marketing eromheen –
hoe belangrijk die ook is.”

Santegoeds: “Het is inderdaad hard werken om je blad op een
leidende positie te houden. Er is namelijk in de afgelopen jaren
veel veranderd. Vroeger bestonden bladen als Privé bij de gratie
van nieuws en nieuwtjes over de sterren. Maar omdat internet,
tv, dagbladen en andere tijdschriften hier ook uiterst actief op
zijn gedoken, moeten wij noodgedwongen een andere richting
kiezen. Wij gaan nu veel meer de diepte in. We publiceren de
achtergronden van het nieuws, van de sterren en koninklijke
families. Wij moeten het hele verhaal brengen omdat het nieuws

“Het is inderdaad hard
werken om je blad op een
leidende positie te houden”
al bekend is via andere media. Omdat wij maar één keer per
week verschijnen, zullen wij het nieuws moeten gebruiken om
mensen te interesseren in het totale verhaal. Dat laatste is ons
bestaansrecht geworden.”

“We hebben ervoor gekozen om het blad dikker te maken, zodat
de lezer het gevoel krijgt meer waarde te krijgen voor hetzelfde
geld. Maar daardoor kunnen we ook grotere interviews en
fotoreportages brengen. Speciaal voor lezers die alles willen
weten. Bij groot nieuws kunnen we soms wel 20 pagina’s aan
een onderwerp besteden. Met veel uniek beeld, achtergronden
en wetenswaardigheden. We worden dan bijna een naslagwerk
van het nieuws.”
“Lezers veranderen. De tijd is voorbij dat mensen tientallen jaren
trouw bleven aan je blad. Ze voelden zich ook geen abonnee,
maar lid. Je was een hechte familie met je lezers. Maar ook in
tijdschriftconsumptie wordt tegenwoordig behoorlijk geshopt.
Lezers willen de beste waar voor hun geld. Bladen die de informatie
geven die ze zoeken.”
“Als blad moet je ook voor je lezers vechten. We hebben ons
verzet tegen de Mediacode van de RVD, die het fotograferen van
leden van het Koninklijk Huis in privétijd verbiedt. We hebben
ook processen geriskeerd met foto’s die we publiceerden van de
in aanbouw zijnde villa van Willem-Alexander en Maxima.
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Maar onze lezers hebben er recht op om te krijgen wat zij willen.
Waarbij wij natuurlijk nooit grenzen zullen overschrijden zoals
afluisteren en illegale zaken waarmee geen publiek nut wordt
gediend.”
Santegoeds: “Met de verschillende media waaraan ik meewerk,
bereiken we nieuwe lezersgroepen. Met Shownieuws bereiken
we een breder en jonger publiek. Net als met Radio 538’s Edwin
Evers. En met De Telegraaf kunnen we gebruikmaken van de
actualiteit en de directe link tussen de pagina Privé en het
weekblad. In feite bereiken we onze bestaande en potentiële
lezers op meerdere fronten. En dat werkt.”
Losse verkoop
Santegoeds: “Elke week maken we een nieuw product dat ook
elke week weer interessant genoeg moet zijn om te kopen. We
zullen dus altijd beter moeten zijn dan de andere bladen in ons
segment. Een erg zichtbaar gevecht om de gunst van de lezer zie
je in het tijdschriftenschap. Daar kopen veel lezers het blad wat
ze op dat moment het meest aanspreekt. De cover moet dan het
verschil maken. Welke onderwerpen spreken het meest aan?
Wie staat er op de cover? Maak je als bladenmaker de verkeerde
keuze, dan kan dat zomaar 10, 20 of zelfs 30% schelen in de losse
verkoop. Een goede keuze leidt tot veel extra kopers die anders
misschien een ander blad gekocht zouden kunnen hebben en die
je dus met de inhoud moet proberen te binden.”
Autoriteit
Evert Santegoeds: “Het bizarre in ons vak is dat we eigenlijk
zowel slechter als beter worden van de concurrentie. Slechter
omdat zowel de oplage als de advertentieopbrengsten minder
worden door de sterke opkomst van nieuwe media. Maar
tegelijkertijd worden we er ook beter door. We winnen aan
autoriteit. Jaren geleden weet ik nog dat de uitgever van Story,
waar ik toen hoofdredacteur van was, in een winkel liep waar
een mevrouw een Story uit het schap haalde. ‘Man van Mieke
valt dood neer op straat’ stond op de cover. Hij hoorde de
mevrouw zeggen: ‘Wat zielig voor Mieke, maar zou het echt zo
zijn?´ Dat is natuurlijk een doodsteek voor de autoriteit die je
dan hebt. Mensen kopen je wel, maar je wordt niet serieus
genomen en geloofd. Op dat moment kwam hij met het idee
voor een tv-programma. Story TV, wat later VIP’s ging heten.
En tv had een andere autoriteit. Wat mensen voor de camera
zeggen is waar. En daarmee werd een stap gezet naar een
verbeterde geloofwaardigheid van onze bladen.”
“Neem een interview dat ik had met de moeder van Jan Smit
toen de relatie tussen hem en Yolanthe Cabau was verbroken.
Een uniek stuk tv dat velen zich herinneren. Yolanthe zou alles
hebben meegenomen uit Jans nieuwe huis. Maar als we precies
datzelfde interview alleen in print in het blad hadden gehad,
was de impact veel minder geweest. Maar ook omgekeerd is het
waar. Op tv duurt een lang item misschien 3 minuten. Daarmee kun
je nooit het hele verhaal laten zien. Dat kan weer wel in het blad.”
Toekomst

Evert Santegoeds: “De mediaconsumptie zal blijven veranderen.
Ik denk dat de tijd van de mega oplages achter ons ligt, maar dat
we als weekblad nog heel lang een goede toekomst hebben. We
zullen wel moeten blijven verbreden. Samen met de marketingspecialisten achter Privé zijn we bezig met het ontwikkelen van
nieuwe diensten. Speciale evenementen voor lezers bijvoorbeeld.
Of kaartverkoop voor optredens met voorrang of een korting.
Maar ook andere zaken behoren tot de mogelijkheden. We zullen
méér voor de lezers moeten blijven doen. En terecht. Wat voor
ons anders is geworden is dat we sneller worden afgerekend op of
we het goed of slecht doen. Dat zien we in de losse nummer
verkoop, maar ook in trends in verlenging van abonnementen of
de aanwas van nieuwe lezers. We zoeken niet de prijskopers die
een jaar lang Privé willen hebben voor minder dan de kostprijs.
Het moeten bewuste keuzes zijn. Wij willen lezers die ons
waarderen en die wij kunnen leveren wat ze zoeken en waar ze
recht op hebben. Een kwaliteitsblad dat bij voorkeur altijd net
even iets meer biedt. Meer inhoud, meer achtergronden, meer
scoops. Dat maakt voor het hele team achter Privé het werken
eraan ook zo leuk.”

Klanten winnen
met MultiCopy |
The Communication
Company

In de afgelopen 40 jaar is MultiCopy uitgegroeid van een
druk- en printshop naar een allround communicatiebedrijf
voor het MKB. Als MultiCopy | The Communication Company
ondersteunen ruim 75 vestigingen meer dan 55.000 bedrijven
en organisaties in hun communicatie. En dat gaat verder dan
drukken alleen.

MultiCopy behoort tot de 10 grootste grafische bedrijven van
Nederland. MultiCopy heeft dan ook een uitgebreid dienstenpakket. Van visitekaartjes tot brochures; van complete direct
mailings tot beurspresentaties; van websites tot crossmedia
campagnes; van promotionele artikelen tot adressenbestanden;
van vlaggen tot promotionele kleding en nog veel meer.

De mensen van MultiCopy maken het niet alleen – advies en
design horen tot de standaard diensten. Daarmee is MultiCopy
een volwaardige communicatiepartner voor bedrijven die
efficiënter en effectiever willen communiceren zonder direct
naar een kostbaar reclamebureau te hoeven gaan.
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Nieuwe kappersklanten

Arbeidsdeskundigen binnen handbereik

Elke MultiCopy wordt geleid door een zelfstandige ondernemer
die weet hoe belangrijk het is bestaande klanten te houden en
nieuwe klanten te winnen. Dat leidt tot verrassende communicatieoplossingen, zoals bijvoorbeeld voor Phiro en De Zwart
kappers in Franeker en Sneek. Zij gebruikten allerlei internationale modellenboeken en stylingmagazines ter inspiratie van
hun cliënten. Maar waarom het eigen werk niet als inspiratieen voorbeeldenbron gebruiken? In overleg met MultiCopy werd
de oplossing gevonden in een eigen modellenboek.

Tredin is een toonaangevend medisch-arbeidsdeskundig adviesbureau. Zij weten precies welke nieuwe klanten ze willen.
Een direct mailing lag voor de hand, maar deze werd dankzij
MultiCopy | The Communication Company erg bijzonder.

Bestaande klanten werden gefotografeerd en hun kapsels
werden beschreven. MultiCopy ontwikkelde een prachtig boek
dat gebruikt kon worden voor nieuwe en bestaande klanten. Zij
konden zo de richting kiezen voor hun eigen kapsel – wetend
dat de professionals van Phiro en De Zwart het konden knippen. Het boek werd in een kleine oplage digitaal geproduceerd,
maar wel gebonden in een voorname omslag. Zo kunnen de
boeken lang en smetteloos in de salons worden gebruikt.

Beursvloerbedekking met boodschap
Hebo levert en verhuurt tapijt en vloeren voor evenementen
en beurzen. Daarom vindt u Hebo zelf ook regelmatig op
vakbeurzen om hun vloerdiensten te promoten. Inclusief de
services om op een beursvloer alle stands nauwkeurig uit te
zetten. Maar hoe trek je bezoekers naar je stand én je nieuwe
websites? En hoe breng je nieuwe diensten onder de aandacht?
MultiCopy liet het product van Hebo het medium zijn. Kleine
vloerbedekking tegels werden digitaal bedrukt met een
unieke QR code die beursbezoekers met hun smartphones
konden scannen. Zo zagen de bezoekers meteen of ze een
prijs hadden. Maar tegelijkertijd konden zij hun contactgegevens invullen op de mobile website voor een persoonlijke
follow-up. Het resultaat: extra veel impact en veel nieuwe
klantenleads.

MultiCopy ontwikkelde een USB-stick die helemaal werd
gemaakt in de vorm van het Tredin beeldmerk. Op de stick
kwam een promotiefilm over de diensten van Tredin. De stick
werd geplakt op een mailingkaart die, vergezeld door een
superpersoonlijke brief, werd verpakt in een klein verzenddoosje. Het resultaat was een opvallende mailing die door
de doelgroep niet over het hoofd gezien kon worden. Ook de
USB-stick met de – niet verwijderbare – film kreeg een tweede
leven, zodat Tredin met recht een permanent onuitwisbare
indruk heeft achtergelaten.

Interessante werkgever

Diep in de zee

HE Space Operations werft en detacheert topdeskundige
specialisten voor ruimtevaartprojecten zoals bij ESTEC in
Noordwijk. Experts die vanuit de hele wereld komen om hun
bijdragen te leveren aan ruimteonderzoek, maar ook aan de
ontwikkeling van satellieten en meer. Deze multinationale
teams brengen meer mee dan technische knowhow. Ze hebben allemaal hun eigen cultuur en eigen keuken. Met een door
MultiCopy gemaakt boek delen zij hun lokale toprecepten.

MultiCopy kan ook diep gaan met haar oplossingen, zoals voor
U-Boat Worx, een trendsettende fabrikant van compacte onderzeeërs. Doelgroep zijn eigenaren van privéjachten, maar ook
de toeristenindustrie. Met de onderzeeboten kunnen diepten
tot wel 1.000 meter worden bereikt, waarmee met recht grensverleggend het onderwaterleven kan worden geëxploreerd.
MultiCopy dacht mee over hoe deze selecte, internationale
doelgroep opvallend kon worden bereikt.

Medewerkers uit alle landen schreven hun recepten die door
MultiCopy voorzien werden van foto’s en opgemaakt werden
in een prachtig boek: A Taste of HE Space. Dat boek vond een
weg naar de medewerkers en hun families, maar ook naar
potentieel nieuwe medewerkers. Het boek geeft immers een
mooi beeld van de werksfeer en de enthousiaste collega’s die
al via HE Space werken. Een ideaal communicatiemiddel bij
het werven van nieuwe medewerkers.

MultiCopy | The Communication Company kwam met een
verrassende aanpak. Het concept was een direct mailing met
een opvallende chique zwarte doos met daarin een fotoboek,
een VIP-uitnodiging voor een proefvaart en een echt werkende
miniatuur onderzeeër met afstandsbediening. Een mailing
waarover lang werd gesproken – ook tijdens de verkoopgesprekken met de respondenten. En dat is waar het allemaal
om gaat.

Koffie met een boodschap
Dusseldorp MINI is een actieve MINI dealer en ook sponsor
van Go Ahead Eagles. Speciaal voor in de gastenruimten in
het stadion ontwikkelde MultiCopy koffiebekers met daarop
niet alleen het logo van Dusseldorp MINI en de Engelse vlag,
maar ook een QR code. Door die te scannen met de smartphone kreeg de bezoeker meteen een actuele aanbieding van
de dealer. Met het aanbod voor een proefrit, een extraatje en
natuurlijk een inruilaanbod. MultiCopy maakte ook de mobile
websites, zodat een compleet communicatieprogramma begon
met een simpel kopje koffie.

Ook voor u
MultiCopy | The Communication Company bedenkt en realiseert ook voor u graag een effectieve communicatieoplossing.
Een afspraak met een communicatieadviseur is de eerste
stap naar een spraakmakende totaaloplossing. Daarin gaat
MultiCopy verder. Voor bestaande en voor nieuwe klanten!
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aanbiedingen
Websites voor het MKB

Mobile websites

Meer dan 50% van de bedrijven in het MKB heeft geen of geen goede

Steeds meer mensen bezoeken websites via hun smartphone.

website. Dat is – zeker vandaag de dag – een gemiste kans. Vooral omdat

De meeste websites zijn echter niet geschikt om op een

veel potentiële kopers zich op het internet oriënteren als zij tot de aankoop

heel klein scherm goed gelezen te worden. Daarom maakt

van een product of dienst overgaan. Of het nu om de aankoop van een

MultiCopy | The Communication Company nu slimme mobile

camera gaat of om het inschakelen van een loodgieter.

websites als afgeleide van uw normale site.

MultiCopy | The Communication Company maakt daarom opvallende

Beide websites zijn herkenbaar via hetzelfde webadres. Door

websites voor bedrijven tegen een redelijke prijs. Inclusief het aanvragen

toepassing van slimme technieken ‘ziet’ uw webadres of ze via

van een domeinnaam en het hosten van site en mail.

een computer of een

De websites die MultiCopy maakt, kunnen van alle moderne mogelijkheden

smartphone wordt

worden voorzien. Van blogs tot fora; van videofilms tot fotoalbums; van

benaderd, waarna

reactieformulieren tot zelfs bestel- en betaalmogelijkheden. Een bij-

automatisch de

komend voordeel is dat MultiCopy de website natuurlijk maakt in over-

juiste website wordt

eenstemming met uw eigen huisstijl. Van visitekaartje tot website tot

geladen. Zo kunt u

beurspresentatie. MultiCopy regelt het voor u.

bijvoorbeeld slimmer
gebruikmaken van
website promotie via
QR codes. Bovendien
kan als onderdeel
van uw mobile
website gebruik

Adresbestanden met
een plus

Geef (om) uw klanten

MultiCopy werkt samen met Cendris voor de analyse van klantenbe-

een groot assortiment promotionele artikelen in alle prijs-

standen en de selectie en aankoop van adressen voor direct mailings

klassen om uw klanten en prospects mee te verrassen.

en telemarketing. Als u bij uw MultiCopy adviseur uw klantenbestand

Of het nu gaat om een pen van een paar dubbeltjes of een

in Excel aanlevert, krijgt u razendsnel een analyse van uw klanten. Wie

USB-stick in de vorm van uw logo. Om een spaaractie of

zijn ze, wat beweegt hen, welke media lezen ze, hoe wonen ze, hoeveel

een gimmick bij een mailing. Om een eindejaarspresentje

verdienen ze? Allemaal

of een memoboekje. De keuze is reuze.

relevante gegevens

Wilt u een passend voorstel dat is afgestemd op uw

om niet alleen uw

wensen en budget? MultiCopy maakt het graag voor u.

diensten en com-

En vergeet niet dat zelfs een pen met uw bedrijfslogo en

municatie op af te

boodschap honderden keren wordt gezien. Geen ander

stemmen, maar

reclamemedium biedt zoveel contacten voor weinig geld.

Iedereen vindt het leuk om een cadeautje te krijgen.
MultiCopy | The Communication Company heeft daarom

ook om nieuwe
klanten te vinden.
MultiCopy levert
immers ‘looka-like’ namen
en adressen van
potentiële klanten
die precies zo zijn als
uw bestaande topklanten. Maar dan
uit een andere regio of zelfs uit hetzelfde gebied waar ook uw andere
klanten vandaan komen. Gerichter kunt u nieuwe klanten niet bereiken. Maak eens een afspraak met de adviseur van de dichtstbijzijnde
MultiCopy | The Communication Company.

worden gemaakt
van handige extra’s
als routeplanners,

Een voorkeur voor groen

contactmogelijkheden via mail, Twitter

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord communiceren is niet langer een hype voor milieu-

of Facebook en nog

freaks, maar de standaard voor een eigentijdse en moderne bedrijfsvoering. Consumenten, maar

veel meer. Laat geen

ook beslissers bij bedrijven, hebben een voorkeur voor leveranciers met een actief duurzaam-

kans onbenut om gevonden te worden en om een dialoog te

heidsbeleid. MultiCopy | The Communication Company helpt u graag uw duurzaamheidsambities

starten met potentiële nieuwe klanten.

zichtbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van papier dat gemaakt is van
hout uit duurzaam beheerde bossen. MultiCopy heeft een gigantische keuze uit dit FSC-papier en
kan bovendien door haar FSC-certificering het FSC-keurmerk ook op uw daarvoor in aanmerking
komend drukwerk afbeelden. MultiCopy gaat echter verder. Bijvoorbeeld met Cradle-to-Cradle

Succesvoller direct mailen

printpapier. Het allerduurzaamste papier dat gerecycled wordt van papier dat onder meer bij
MultiCopy bedrijven wordt opgehaald. Ook dit papier heeft een herkenbaar keurmerk. Wilt u uw
duurzame gezicht laten zien? Maak dan een afspraak met een MultiCopy adviseur.

Direct mailings worden steeds vaker gebruikt. De reden is niet alleen dat gericht
(een deel van) uw doelgroep wordt bereikt, maar ook dat mailings door de toepassing van moderne digitale druktechnieken een stuk persoonlijker kunnen worden.
MultiCopy | The Communication Company kan mailings produceren waarbij optimaal
gebruik wordt gemaakt van de persoonlijke benadering. Zo kan de boodschap en
het aanbod per doelgroepsegment anders zijn. Bijvoorbeeld een ander aanbod voor
vrouwen dan voor mannen. Of voor jongeren of ouderen. Het kan niet alleen in tekst,
maar ook in afbeeldingen. MultiCopy kan zelfs nog een stapje verder gaan. Bijvoorbeeld met persoonlijke QR codes en webpagina´s per geadresseerde. Zo kan direct
toegang worden gekregen tot de adresgegevens die de klant kan updaten, maar
waarbij de geadresseerde ook bijvoorbeeld zelf kan kiezen uit een aanbieding. Een
waardevolle extra die leidt tot meer respons en (nog) meer kennis van uw klanten.
Bovendien kan een gedrukte mailing worden opgevolgd met e-mailings. MultiCopy
regelt het allemaal voor u.

Kleren maken het merk
Mensen in succesvolle bedrijven werken meestal in bedrijfskleding. Dat geeft extra cachet en zorgt voor een uiterst verzorgde eerste indruk. Of het nu gaat om een restaurant,
een servicebedrijf of een supermarkt. Bedrijfs- en promotionele kleding is dan ook nieuw
in het assortiment van MultiCopy | The Communication Company. MultiCopy heeft een
grote keuze uit kledinglijnen voor elke toepassing. Of het nu gaat om shirts met logo of
beschermende kleding voor wegwerkers. Het voordeel is dat MultiCopy alle kleding levert
in elke gewenste oplage. Zelfs als u maar enkele stuks nodig hebt. Vanzelfsprekend
levert MultiCopy ook promotionele kleding. Ideaal voor evenementen, acties en speciale
promoties. Zoals caps, T-shirts en polo’s. Het is erg betaalbaar, snel leverbaar en MultiCopy werkt natuurlijk uitsluitend met bekende merken.

Communicatie inspiratie
binnen handbereik
Hoeveel inspiratie wilt u hebben als u het nodig hebt? Daarom kunt
u nu alle nummers van m4 nalezen op uw iPad. Laat u eens inspireren
bij MultiCopy over de communicatie waarover m4 schrijft.

MultiCopy heeft een gratis app in de Apple App Store.
Zo hebt u tientallen topexperts binnen handbereik met
tips, suggesties en praktijkvoorbeelden om ook uw
communicatie slimmer, efficiënter en effectiever in te
zetten om uw doelen te bereiken.

Dat is typisch MultiCopy | The Communication
Company. Wij brengen actuele kennis en de
modernste communicatiemogelijkheden binnen
handbereik van het MKB. Direct van ondernemers
voor ondernemers.

De dichtstbijzijnde MultiCopy vindt u op www.multicopy.nl

