Meer klanten in
5 stappen
voor jouw onderneming

Betekenis, zichtbaarheid in de markt:
betere klanten en meer omzet
Nike, Apple en Hema, wat hebben deze merken gemeen?
Ze zijn succesvol, inderdaad. Maar in die stap daarnaar toe: wat delen ze?
Wat maakt deze merken zo enorm succesvol?
Het antwoord: een duidelijke branding. Zodra deze merken genoemd worden,
weet iedereen welke identiteit ze hebben. Nike is stoer, rebels, doortastend en
inspirerend. Apple is innovatief, hip en fris. Terwijl Hema familiaal, laagdrempelig
en gezellig is. Eigenlijk is dit natuurlijk een tikkeltje raar: een ‘gezellige’
winkelketen? Een elektronisch blok dat ‘fris’ is? Een ‘rebels’ T-shirt?
Toch is dit wat het publiek associeert met deze merken. Deze organisaties
hebben hun branding perfect afgesteld op alle marketinguitingen. Het is niet
voor niets dat de rookworst van Hema zo beroemd is. Een product dat niet per sé
tussen de schappen van Hema past; maar omdat rookworst in de winter gezellig
met de familie wordt gegeten, is het een gouden stap voor Hema.
Hetzelfde geldt voor het gezicht van de befaamde Nike-campagne: Colin Rand
Kaeperneck. Een NFL-speler die, in protest tegen politiegeweld tegen donkere
mensen, weigerde het Amerikaanse volkslied te zingen. Voor velen inspirerend
en rebels.

Wat kan branding voor mijn bedrijf betekenen?

Dit maakt jouw onderneming uniek en is precies wat mensen (en zelfs
medewerkers) bindt aan jouw merk. De consument kiest tegenwoordig niet
alleen op basis van prijs, kwaliteit en service. In het huidige aanbodoverschot is
‘het goede gevoel’ wat 100% de doorslag geeft.
En om dat gevoel te kunnen oproepen, moet je de branding helder hebben. Dat
betekent: een scherp beeld hebben én uitdragen van je identiteit. Op de volgende
pagina’s staat onze formule met de beloofde 5 tips. Hoe kan je dit bereiken?

WHY?

Veel organisaties communiceren vaak alleen wat ze doen. Het ‘waarom’,
‘waar staan we voor’ en ‘met welke idealen’ laten ze achterwege. Dit terwijl jouw
organisatie nooit precies hetzelfde is als jouw concurrent. Jouw dromen, visie,
missie en vaardigheden verschillen altijd.

Brand Your Business Now programma:

Zoals je ziet komt bij een goede branding veel kijken. Van USP’s tot aan huisstijlen.
Van tone of voice tot aan een duidelijke missie. Veel bedrijven vergeten factoren,
of maken beslissingen kriskras door elkaar. Daarom hebben wij al deze facetten vertaald
en gestructureerd in overzichtelijk programma naar jouw succesvolle branding:
Brand Your Business Now.

Stap 1:

Jouw DNA
Op zoek naar de roots. Zoals je zag in de infographic is dat het begin van Brand Your
Business Now. Om authentiek te zijn en blijven, onderzoek je jouw organisatie-DNA.
Het DNA is precies waar jouw organisatie zich mee kan onderscheiden. Elke keuze en
strategische stap hangt vast aan de opgestelde kernwaarden. Vraag jezelf constant
af: waar doe jij het voor? Waar gaat je hart sneller van kloppen? Welke unieke kracht
schuilt er in jou?
Simpele, maar essentiële vragen die een grote impact op jouw toekomst kunnen
hebben. Vind je het lastig om deze unieke krachten duidelijk vast te leggen?
Wij kunnen te hulp schieten. Bekijk onderaan de 5 gratis stappen wat de
mogelijkheden zijn.

En, waarom doe je wat je doet?
Zo mogelijk nóg belangrijker dan de identiteit van je organisatie, is duidelijk te krijgen
waarom je doet wat je doet. Want daar ligt je passie en je kracht. En dat is ook wat
klanten trekt en bindt. Of zoals Simon Sinek (organisatie-consultant en motivational
speaker) zegt:

‘people don’t buy for what you do,
but for why you do it’.

Als je jouw organisatie dna hebt vastgesteld,
weet je precies:
- wie je bent en waar jij in gelooft
- wat jij wilt betekenen voor jouw klanten
- waar jij het allerbest in bent
- Waarom je doet wat je doet

Stap 2:

Positionering
Waar staat jouw organisatie? Wat gebeurt er om je heen? Ontleed je omgeving en
begrijp de huidige positie van jouw bedrijf.
In deze stap komen enorm veel facetten om de hoek kijken. Veel bedrijven zien in
deze stap cruciale factoren over het hoofd. Zo ontstaat er een scheef beeld van de
positionering, terwijl deze basis superbelangrijk is. Want als je van A naar B wil, moet
je eerst oriënteren waar jouw punt A op dit moment is.

Wist je dat…

Het logo van McDonalds sinds 2009 niet meer geelrood is? Het is je misschien wel onbewust opgevallen:
McDonalds is getransformeerd naar een groen-gele
kleurencombinatie. Publiekelijk ontstaat er meer
druk richting eco en duurzaamheid. Het groene logo
moet suggereren dat McDonalds ook langzaam naar
een groener beleid gaat. De positionering dwong
McDonalds logischerwijs om deze kleur te verwerken
in hun branding.

Stap 3:

IJzersterke strategie
Wat is je niche? Wat is je USP? Wat gaan klanten associëren met jouw merk? Vanuit
stap 1 en 2 bundel je jouw bevindingen in een ijzersterke brandings-strategie. Je hakt
knopen door, ziet het gehele plaatje en bepaalt koers. Je structureert het team en
vindt competente mensen die jouw strategie door vertalen.

Een niche heeft als voordeel dat je minder last zult
hebben van concurrentie. Immers, jij bent de specialist
binnen jouw plek op de markt.

Stap 4:

Het effect van communicatie
Uiteindelijk is branding zichtbaarheid. Een heldere communicatie is dus de volgende
stap naar meer klanten. Denk hier bijvoorbeeld aan je logo, teksten en tone of voice
op social media. Laat ze zo nodig aanpassen door grafische professionals en verfris
je imago.

Wist je dat…
Heineken heeft een verborgen slimmigheid in het logo
verwerkt. De subtiel omhoog gedraaide -e associërt naar
een glimlach, positiviteit en plezier. Deze ‘twist’ in de -e
zou door Freddy Heineken zelf zijn bedacht.

Stap 5:

Heldere (online) marketing
Online marketing omvat alles wat te maken heeft met de activiteiten waarop je een
product of dienst verkoopt of in de markt zet. Het geeft antwoord op vragen als:
hoe ziet je product eruit?, waar en aan wie wil je het aanbieden?, wat levert het die
klanten op? wat zijn je USP’s ?, enz. Het is dus heel belangrijk dat je een marketing
strategie hebt hoe, waar en aan wie je je product wilt afzetten.
Het resultaat:

P Een ijzersterke branding
P Helderheid en visie
P Beter zichtbaar in de markt
P Onderscheidend van concurrenten
P Meer omzet en betere klanten
P Meer overzicht en structuur in je werk

Hoe werkt Brand Your Business Now?
Deze 5 stappen zijn de basis waar het Brand Your Business Now programma over gaat.
Er komen enorm veel factoren bij kijken waar stap voor stap over nagedacht moet worden.
We gaan gezamenlijk aan de slag ‘on the ROAD’. Dat staat voor: Richtinggevend,
Onderscheidend, Adviserend, Doeltreffend. We werken in sessies waarbij er van te voren
vragen zijn voorbereid, zodat iedereen weet welke stappen we gaan zetten.
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Deze complete ROAD-map geeft inzicht in de bedrijfsidentiteit, de juiste strategische keuzes én de
vertaalslag naar je interne- en externe communicatie. Hang deze op kantoor, communiceer ze met
je medewerkers en houd het aan als leidraad voor jullie branding. Het doel van ons programma is het
realiseren van betekenis, identiteit, zichtbaarheid en vindbaarheid in de markt, wat leidt tot betere
klanten en meer omzet.

Even voorstellen:

De oprichters van Brand Your Business Now, Maarten Jansen en Nicole Post,
hebben met hun communicatiebureau NPD Communications gezamenlijk ruim
twintig jaar succesvolle ervaring op het gebied van marketingcommunicatie. Hun
opdrachtgevers bestaan uit zowel beursgenoteerde multinationals als organisaties
binnen MKB, profit en non-profit.
“De laatste jaren besloten we onze jarenlange ervaring te delen. We bundelden
onze kennis in een unieke formule: Brand Your Business Now. Zo kan iedereen
deze kennis toepassen. Wij geloven dat elke organisatie een eigen visie,
karakteristiek en ambitie heeft. Het is juist die eigenheid, die mensen uiteindelijk
verbindt.”

www.brandyourbusinessnow.nl

