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Tekst, pixels en Design op de belangrijkste klant contactmomenten
Sibren Strategy & Design is graag ongewoon voor A-klanten en
werkt doortastend aan een resultaat dat lang meegaat.
Met Convince Customers Faster! zetten we onderscheidend vermogen vanuit je kerncompetenties én missie in om het vertrouwen bij
klanten makkelijker te winnen en deze sneller te overtuigen.
We houden van agile, lean en co-creatie om elke week nieuwe resultaten in een
traject te zien. Het gereedschap bestaat uit diverse bestaande theoretische
methodes – zoals Buyer Persona’s, Rockefeler Habits, scrum, branding principes,
Customer Journey – gecombineerd met tekst, beeld, kleur, vorm, muisklikgedrag
en pixels. Aangeboden in een gestructureerde aanpak en overzichtelijke stappen.

Theorie uit de praktijk
We geloven niet in theorie uit een boek. We geloven wel in een praktische toepassing van communicatie waar een theorie bij past. Dat geeft houvast en maakt
het makkelijker om sneller samen verder te komen.

Meer vat op de klant contactmomenten
Een mix van design- en social media uit de praktijk (wat werkt en wat niet) plus
het omarmen van beproefde methodes als de Customer Journey geeft samenhang in de belangrijkste contactmomenten. Dat helpt om je bedrijf meer betrouwbaar en stabiel op de kaart te zetten. Een mooie gelegenheid om met je
onderscheidend vermogen op meerdere contactmomenten te profileren.

(FIN/TECH) Bedrijven internationaal
Vanaf de oprichting in 2006 werken we met internationale TECH en Financial
Markets bedrijven. Samenwerken met de bussiness kant én de (software)
engineers. De taal van tech innovatie. We communiceren met slimme online
tools zodat we zo min mogelijk gebonden zijn aan fysieke locatie.
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Grootste fouten die een mooie
website verhindert te schitteren
Vaak wordt de website ‘even vergeten’ terwijl de organisatie
volop in beweging is met samenwerkings verbanden, nieuwe
producten of internationalisering. Het updaten met actuele
berichten of artikelen is al een maand of 6 niet meer gedaan.
Ondertussen kijkt & vergelijkt je klant of potentiële partner
online op je site, en ook op die van de conculega.

Naast de 5 meest voorkomende fouten, is het een serieuze uitdaging om je
producten in een zo begrijpelijk mogelijk beeld & taal en aansprekende vorm
aan te bieden naar A-klanten.
Voorkom vanuit klant perspectief:

-- Vage woorden en onbegrijpelijk jargon
-- Verwarrende informatie
-- Product dat niet vertelt wat het oplevert
-- Beelden die er niet bij passen
Ook verouderde content is iets wat veel voorkomt: zolang de content en de
tekst nog niet op orde, mis je omzet en groeikansen, elke maand...
Als de eenvoud in het aanbod op orde is, zal het product zich makkelijker
gaan verkopen, de reputatie stijgen en het plezier van medewerkers en
klanten verbeteren. Gebruik van gewone woorden en bijbehorend beeld en
vorm is het beste medicijn tegen het vroegtijdig afhaken van je klanten.
Je werkt hard om je ondernemers droom ruimte geven, zoals: dé oplossing
bedenken voor extreem hoge investeringen bij het Saas-verdienmodel,
groei-kansen op de aziatische (handels)markt verzilveren, markleider in
Nederland worden of wellicht ben je zelfs van plan meerdere continenten te
veroveren?
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De 5 belangrijkste vragen voor
je website
Surf eens naar je site zoals hij nu is, kijk mee door de ogen van je A-klant.
Beantwoord de volgende vragen.

1. Wat is dit?
De bezoeker zoekt iets en wil zo snel mogelijk weten of deze site daarbij helpt

2. Wat hebben ze hier?
Hier wordt beslist of de oplossing in de website gevonden kan worden

3. Wat maakt het anders dan anderen?
De bezoeker wil verrast worden met iets wat hij ergens anders niet krijgt

4. Wat kan ik hier doen?
De bezoeker wil nu actief zijn oplossing ‘pakken’

5. Waar moet ik klikken?
De bezoeker wil snel zien wat de belangrijkste klik-actie is.

Met de oefening merk je dat de 5 vragen direct invloed hebben op je gehele
website. Tekst, design, beeld, het gebruik van knoppen. Allemaal ingrediënten die bepalen of de bezoeker zich thuis voelt. Pas als de styling, gebruiksvriendelijkheid, woordkeuzes en de manier van vertellen het juiste gevoel
geeft, zal de bezoeker terugkomen en doorklikken, of juist niet.
Het lijkt eerst een onmogelijke puzzel als je ermee aan de slag gaat. Van
‘alles erop staan’ naar alles ten dienste van 1 hoofdtaak. Als je je aan deze
5 regels houdt, zal de bezoeker je belonen met meer relevante klicks.
De bezoeker gaat je nu serieus nemen, voelt zich gerespecteerd, staat open
voor een volgende stap.
Deze 5 vragen zijn min of meer de eerste ‘basis’. Want een goede website
heeft met meer belangrijke elementen te maken waarmee de bezoeker
geholpen moet worden.
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Vertrouwen winnen
Online mist je website bezoeker een heel groot deel van de communicatie
ten opzichte van bellen en ontmoeten.
Deze vraagt zich het volgende over je organisatie af:

1. Is dit een betrouwbaar bedrijf?
De bezoeker wil graag weten:
- of je een stabiele organisatie bent
- of je in staat bent te leveren wat je belooft

2. Wat zijn de ervaringen van klanten?
Bewijslast: klopt de merkbelofte met hoe het in het echt gaat

3. Welke belangrijke dingen worden mij niet verteld?
Bezoekers willen weten of er geen ‘onzichtbare kosten’ of beperkende voorwaarden
gaan ontstaan bij aankoop of gesprek. Gezonde achterdocht.

Help de klant met beslissen
Iedereen maakt beslissingen op basis
van ingeschatte, beheersbare risico’s.
Als je klanten of partners wilt overtui-

Over keuzestress: ‘In ontwerpvoorstellen presenteer ik bewust geen
25 flodders maar 1 afgestemd
concept’ Sibren van der Burgt

gen, moet je ook ingaan op de onzekerheden en twijfels. Geef klanten informatie waarmee ze de risico’s snel(er)
kunnen inschatten.
Zorg dus dat je reputatie makkelijk na te trekken is. Of dat loopt via bijvoorbeeld een Business Analyst, de branche vereniging of via Social Media, maak
het de potentiële klant makkelijk om ‘gefundeerd’ te kiezen.
Service klanten zo goed mogelijk door informatie te geven waarmee ze de
risico’s zo goed mogelijk kunnen inschatten.

Kijk online voor voorbeelden van gemaakte websites

Verder naar sibren.nl
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Niet opdringen maar verleiden
Klinkt prima en lijkt makkelijk: je klant verleiden. Om dat voor elkaar te
krijgen moet je veel voor-werk doen, zoals landingsbanen uitzetten zodat
klanten veilig kunnen aanvliegen en parkeren. Je kunt het ook anders zien:
help je klant met kiezen en kopen, ontzorg hem of haar van keuzestress.
Begeleid de bezoeker in meerdere kleine stappen tot en met de deal - én
daarna!
Welke stappen zijn dat precies en hoe kun je zorgen dat de prospect niet
vroegtijdig afhaakt?
Er zijn 4 stappen te onderscheiden.

1. Hoe vang ik de aandacht van mijn prospect?
Je hoeft alleen wereldberoemd te worden bij je A-klanten, de rest is verloren tijd. Bepaal
kritisch op welke plaatsen je de grootste kans hebt de meeste prospects te ontmoeten.
Kies vervolgens wat je gaat doen om de prospect te benaderen.

2. De juiste prospect kiezen
Bepaal aan welke voorwaarden de prospect moet voldoen om A-klant te worden.
Je bespaart veel tijd en resources door de prospect sneller te kwalificeren én je respecteert de tijd van je prospect. Deze weet sneller of je ‘iets voor hem kunt betekenen’.

3. Voorlichten van de prospect én medewerkers
Je respecteert de verworven tijd en aandacht van je prospect nog beter door informatie te
geven over wat deze kan verwachten. Doe concrete beloftes en vertel hoe het proces voor
de klant verloopt. Sluit dit ook kort intern in de organisatie zodat iedereen zich kan
voorbereiden.

4. Overtuigen: van prospect naar klant
Kies welke manier het beste bij je organisatie én bij de prospect past om tot een aankoop
te verleiden. Dit gaat via kleine stappen om te zorgen dat je prospect niet afhaakt voordat
de verkoop een feit is.
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Van website bezoeker naar klant
Online zijn meer beperkingen en hindernissen dan een echte ontmoeting
omdat er nauwelijks interactie mogelijk is. Daarom moet je online véél meer
moeite doen om de aandacht van de bezoeker vast te houden.
Als een bezoeker eenmaal op je website
komt, wil je natuurlijk dat hij er een

Kijk door de ogen van je A-klant
en beschrijf wat je ervaart.

tijdje rondkijkt en terugkomt.
Een ‘gemiddelde klant’ (voor zover die bestaat) heeft minimaal 7 contactmomenten nodig voordat deze tot aankoop overgaat. De 5 belangrijkste vragen
en het opbouwen van reputatie hebben we al benoemd.
De volgende 3 stappen doorloopt je bezoeker vervolgens:

1. Filteren en informeren
Geef de bezoeker gelegenheid meer van je te leren kennen dan op de website staat. Dat
kan bijvoorbeeld met blogpostings, een whitepaper, eBook, eZine, enzovoort. In deze
fase blijf je de bezoeker met regelmaat informeren.

2. Opvoeden
De bezoeker ontvangt nu meer specifieke informatie, meer diepgang en voorbeelden. Hij
maakt alvast kennis met hoe de producten en werkwijze in elkaar zit. Nu wordt het voor
de bezoeker concreter hoe je het product toepast in de organisatie van de bezoeker. Ook
relaties tussen producten en het perspectief van een langer traject wordt nu benoemd.

3. Contact of afspraak
De bezoeker neemt nu actief contact op voor een kennismaking of gesprek. Per telefoon
of via de website. Bij Sibren Strategy & Design noemen we dat een gratis inspiratiegesprek bij u op kantoor.

Nu is er een afspraak met de prospect en wordt een voorstel gedaan tijdens
het (verkoop)gesprek. Eventuele belemmeringen worden gepareerd en er
wordt afgesproken wanneer er met welk product wordt gestart. De eerste
factuur wordt naar de prospect gestuurd. De prospect is klant geworden en de
samenwerking gestart.
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Maximale invloed op beslismomenten
Als het zover is dat je met de prospect in dialoog bent, creëer dan allerlei
momenten waarop de prospect steeds meer overtuigd raakt. Speel hierbij in
op de 4 klant-beslismomenten. Op deze momenten zijn het meest effectief
om de keuze van de klant te beinvloeden. Dat is hét moment om KlantVoorkeur te verkrijgen, de klant kiest voor jou boven een ander. Zorg dat je op alle
4 momenten voorbereid bent.

1. Het nu-of-nooit-moment
Het eerste contact moment: het is voor altijd voorbij als de klant-ervaring niet voldoet aan
de verwachting, of als deze niet beter is dan bij een cunculega.

2. Het ja-of-nee-moment
In de periode van lead tot de aankoop zijn er vele momenten die je kunt aangrijpen om
de bij de klant een goede indruk achter te laten. Regisseer deze momenten.

3. Het bedienen-of-verliezen moment
De periode waarin je de klant bedient en blijft bedienen, soms wel jaren lang. Tenzij je
niet aan de verwachtingen voldoet of geen aansluitende producten aanbiedt.

4. Het vermenigvuldigings-moment
In deze periode biedt je de klant meer diensten aan, waardoor de klantrelatie duurzaam
wordt. Klanten worden ook promotors.

“Overtuigende website” is een los product

Als je weet wat je klant eet als
ontbijt, kun je je nog beter inleven
in de wereld van die klant. De kans
dat je die klant met acties in het
hart raakt is dan véél groter.

dat past in het complete programma
Convince Customers Faster!
De website is vaak het belangrijkste schakel in het “ja-of-nee moment”
ofwel de opvoedfase. De combinatie van email en artikelen publiceren
kan dat moment positief beinvloeden zodat de klant naar de volgende
fase gaat: informatie/offerte aanvraag , een gesprek inboeken, etc.
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Abstracte wereld vol met technologie
Als technologie-gedreven organisatie is het lastig om je abstracte oplossingen in een zo begrijpelijk mogelijk product, beeld & taal en aansprekende
vorm te vermarkten naar A-klanten. Complexe abstracte producten hebben
een toets van menselijkheid nodig, de productvorm moet aansluiten bij de
menselijke maat, bij de wereld van je A-klant.
Het is heel verleidelijk om veel features
in je product aan te brengen en deze allemaal
te promoten met de meest moderne termen.

De harde berekening voor
de beste deal in combinatie
met het gevoel begrepen en
gewaardeerd te worden.

Het resultaat is dan: verwarring bij de klant.
Een goede presentatie van het product:
- beantwoordt aan de behoefte van de klant,
- lost één herkenbaar probleem op,
- onderschrijft het Ongewone in je organisatie,
- is intern verkoopbaar in de organisatie van je klant.

Pas snel aan en gebruik de tools
Er zijn veel manieren om je klant te bereiken. Online communicatie geeft een
enorme toolbox met allerlei stukjes gereedschap. Het ligt voor de hand om
van die toolbox gebruik te maken. Ook jouw klant maakt slim gebruik van de
mogelijkheden en kan hetzelfde gereedschap uitkiezen om mee te werken.
De praktijk: Een ziekenhuis wilde van ons alleen een basis format voor folders.
Ze hebben zelf de software gekocht om alle folders op te maken.

Of je klant vindt een beter stuk gereedschap dan jij gebruikt en heeft je daardoor niet meer nodig. De dienst waar je klant eerst bij jouw organisatie voor
aanklopte, doet hij nu zelf via een andere weg. Net als zijn conculega, want
ze spreken elkaar via de branchemeetings en online.
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Klanten willen een
‘Proof of the pudding’
Klanten zijn de experts geworden. Met alle beschikbare informatie vanuit
het internet op zak, neemt de klant de leiding over. Dit heeft impact op
elke organisatie: zelfs zo fundamenteel dat ‘Adapt or Die’ hier zeker op zijn
plaats is.

Het Freemium model is nu
in meerdere branches doorgedrongen: klanten willen
een ‘Proof of the pudding’.

Wij ondersteunen in het aanscherpen van
de toegevoegde waarde en helpen met
verfrissing van de overtuigingsstrategie. We
zetten het desgewenst gelijk om in visueel
(digital) design. Dat kan alleen als wij zelf

ook continu vernieuwen, de trends spotten en goed samenwerken met het
team en klanten. Daarom zijn we een fan van Agile werken. Incremental
deleveries en co-creatie zijn daarbij belangrijk.
Een website was tien jaar geleden nog een veredelde brochure op internet.
Vandaag is de website ook werkelijk een onderdeel geworden van klantconversie: werven, interactie, vertrouwen opbouwen, verkopen. Continu bewijzen dat je betrouwbaar bent en dat je product daadwerkelijk het meest urgente probleem van de klant oplost. Op de manier en in het tempo zoals de klant
dat wil.
Het is dus belangrijk te weten wat je klant verwacht en hoe je hierop kunt
inspringen. Hiervoor is het nodig om het aanbod van jouw organisatie af te
stemmen op de ‘hottest issues’ van je A-klant. Dit wil de klant immers als
eerste opgelost hebben!
Weet jij wat de meest urgente problemen van je klanten zijn? En wat doe je
met die waardevolle kennis? Het weten en er vervolgens niets of nauwelijks
iets mee doen is een gemiste kans om je klant enthousiast te krijgen.

Snel checken of je website op orde is voor maximale toegevoegde waarde
Gratis Inspiratie sessie: http://www.sibren.nl/gesprek-landing
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Geef samenhang en inspiratie
Een klant wil helderheid, direct zien wat hij kan ‘kopen’, en weten of het zin
heeft zich met je organisatie te ‘binden’. Hiervoor is respect voor zijn standpunt en tijd nodig; maak het aanbod supereenvoudig waardoor hij makkelijk
kan kiezen.
Het heeft geen zin om veel keuzes te geven en de klant in verwarring achter
te laten. Neem leiding in het aanbod, zorg dat je aanbod de beste keuze is.
Dat zal een klant waarderen.

Inspireer de klant
In de relatie-opbouw met je klant, werkt het heel goed om de klant te inspireren. Bedenk niet alleen welk probleem je product oplost, maar geef ook
alvast ideeën hoe je het resultaat van je product inzet.
Voorbeeld: Als IT-juristen-kantoor geef je een kennis-workshop
waarin je je klant alvast inlicht over de impact van nieuwe
outsource-regels die per 1 januari 2014 van kracht zijn.

Wat je uitstraalt, trek je ook weer aan
Let er ook op om een consistent niveau aan te houden. De inhoud van je
aanbod, de omschrijving én de styling (beeldgebruik, illustratie) kunnen het
aanbod sturen, verscherpen én aantrekkelijk maken. Door alles op eenzelfde
niveau te brengen, bereik je een optimum tussen kosten en effect, én het
gaat gevoelsmatig ‘kloppen’.
Zorg voor de verbindende factor tussen je producten, maak de samenhang
duidelijk. Ook dat geeft de klant ondersteuning in het maken van een goede
keuze. En het helpt enorm in het opbouwen van vertrouwen.
Naast de producten is het Merk (of brand) ook zeer geschikt om samenhang
te benadrukken. Het Merk kan producten, klanten en medewerkers verbinden.
Daarvoor is een ‘thuisplek’, een herkenbare identiteit, en een aansporende
merkbelofte belangrijk.
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Tijd voor interactie: Agile in business
Succesvolle organisaties hebben een ‘vanzelfsprekende’ interactie met hun
klanten en stakeholders. Je ziet dat corporates hier heel veel moeite mee
hebben. Corporates moeten een enorm groot volume omzetten om aan hun
cash te komen. Die cash wordt binnengehaald door systemen te perfectioneren en in schaal te vergroten. Het nadeel van die systemen is dat het enorm
lastig is om ze af te stemmen op elkaar, én door te laten draaien én aan te
passen op de klantbeleving. Een enorme sales machine moet de productieketen voeden. Maar waar zijn nu precies die klanten in het geheel? En wat
als de klantwens verandert? Ben je dan wendbaar genoeg om de productieketen anders in te richten?
In jouw organisatie of afdeling zal het niet zo lopen als bij de Corporates,
maar het is wel belangrijk wendbaar te zijn en te blijven. Agile noem ik dat.
Agile betekent voor mij:
-- Kleine stappen nemen, telkens het allerbelangrijkste eerst oplossen
-- Na een stap bespreken wat vervolgens het belangrijkste is (backlog)
-- De klant wordt direct bij het proces betrokken en krijgt snel – bij voorkeur
wekelijks! – deliverables te zien tijdens oline meetings
-- Een sterk coreproduct van waaruit eindproducten afgeleid kunnen worden
De voordelen zijn:
-- Sneller resultaat boeken
-- Er wordt aan écht belangrijke issues gewerkt
-- Het resultaat is al vroeg bij te sturen
-- Budget kan goed in de gaten gehouden worden
In de praktijk blijkt dat een methode als Scrum (een vorm van Agile werken)
sneller tot een zeer goed resultaat leidt. De methode is niet bedoeld om
kosten te besparen, maar je maakt het proces (en dus ook de investering)
heel goed beheersbaar.
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Ongewoon
voor je
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...of blijf je net zo uniek
als die miljoenen anderen?
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Over Sibren
In 2005 heb ik een ontwerpbureau opgericht. Met een eigen
bedrijf wilde ik mijn fascinatie voor vernieuwing van bedrijven
via een design-benadering meer ruimte geven.
Missie: Bedrijven helpen de overtuigingsstrategie te vernieuwen én in te zetten. Mijn droom is om ‘vernieuwing van de organisatie’met
een krachtige methode makkelijker te maken. De komende jaren zullen
veranderingen alleen nog maar sneller gaan; wendbaarheid is essentieel.
Bij vernieuwing speelt de vraag:
Wat moeten we NU zonder enorme investering opstarten om STRAKS
sneller bij de stip aan de horizon te komen?
Om tot het antwoord te komen is creatief en design denken met een praktisch
strategisch bendering een perfecte combinatie.

Kunstacademie
Tijdens mijn opleiding in 1990 aan de Kunstacademie KABK in Den Haag is het
zoeken naar creatieve mogelijkheden tot ‘kunst’ verheven. Dat was voor mij
een start van veel inspiratie opvangen en delen. Ik vond het leuk om die
inspiratie terug te voeren naar oplossingen voor problemen in de dagelijkse
zakelijke praktijk.

De praktijk
Het vinden van praktische Design-oplossingen heb ik als visual designer op
diverse gerenommeerde ontwerpbureau’s met internationale klanten verder
uitgediept in de periode van 1996 tot 2005.
Ik werkte in teams voor internationale corporate klanten als ABN-Amro,
Nederlandse Spoorwegen, Nuon, Randstad en de Rijksluchtvaartdienst.
Na negen jaar bureaupraktijk wilde ik dichter bij het probleem van de klant
komen, zonder ‘ruis’ van managers en ego’s op de ontwerpburea’s. Daarom
ben ik met een eigen ontwerpbureau gestart: direct samenwerken met de
klant aan een oplossing voor zijn probleem.
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Essentie van design
In die tijd ontdekte ik een krachtig mechanisme: hoe scherper vraag over het
probleem gedefinieerd is, hoe sneller de oplossing zich aandient én hoe
langer de oplossing meegaat. De hoogste inspanning zit in het bedenken én
vasthouden aan de meest eenvoudige oplossing.

Team met senior expertise
Ik werk graag samen met gedreven mensen die snel denken en handelen,
daar ligt ook mijn fascinatie voor het concept FLOW, een staat van optimale
ervaring waarin alles vanzelf lijkt te gaan.
Vanaf 2006 verzamel ik senior-experts om mij heen die dezelfde kernwaarden delen en up-to-date-expertise leveren op gebied van copy, programmeerwerk, business modelling, content creatie. Per project stel ik een expert
team samen, om samen de beste oplossing boven tafel te krijgen. Met enkele
experts vorm ik een vast team waarmee de keten voor Website en Content
Online ontsloten is.

Internationalisering
Sinds de oprichting werk ik met en voor diverse {FIN/TECH) bedrijven. Met
klanten in de Financiële Beurs handel is de kennis gegroeid. Die expertise
maakt samenwerking met Beurs- & Software organisaties makkelijk. Daar
hoort ook bij: internationaal met diverse vestigingen over de wereld werken
in de verschillende tijdzones, talen en bedrijfsculturen.

Naast Design ook strategie en marketing
Met creativiteit heb je natuurlijk nog lang geen cash in je organisatie. Daarom
ben ik mij vanaf 2010 verder gaan ontwikkelen richting Business, Marketing
en Sales. Het heeft weinig zin om iets waanzinnigs te maken zonder een strategie die gericht is op verkoop.

Up-to-date kennis
Voor op-to-date kennis en ervaring volg ik continu diverse trainingen en
seminars; ik geloof sterk in permanente educatie. Ook leer ik continu van
mentor en coach in vooral de business en sales kant. Niet alleen voor mijn
eigen bedrijf, maar ook om klanten een up-to-date methode voor succesvol
ondernemen aan te kunnen blijven bieden.

Sibren ontwikkelt en ontwerpt
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Convince Customers Faster!
Het Convince Customers Faster! programma helpt je meer vertrouwen bij
klanten op te bouwen en de contactmomenten zo goed moegelijk te benutten waardoor de salescyclus korter wordt: vanaf betere relaties met je A-klant
tot aan de deal.
Met ruim 17 jaar ontwerp-bureau
ervaring op zak zijn deze stappen
afgestemd op effectiever winnen
van vertrouwen bij de (nieuwe)
klant. En hoe je meer kunt verko-

Convince Customers Faster! bestaat uit diverse
producten die met elkaar een logisch programma vormen. Je kunt losse producten
afnemen, afhankelijk van wat nu het meest
urgent is om aan te pakken.

pen aan bestaande klanten.

Meer A-klanten
Met praktische stappen het groeipad vastleggen. Het begint bij de KlantFocus
en de competenties binnen je organisatie.
De KlantFocus VIPmiddag is een middag waarin we direct starten.
Na afloop van de KlantFocus VIPmiddag heb je een plan met actiepunten
waarvan je minstens een jaar groeiplezier hebt, én die je een betere verbinding met je A-klanten oplevert.

Productize je expertise
Met praktische stappen kun je Producten voor je organisatie creëren of aanpassen. Het product moet goed aansluiten bij het urgente probleem waar de
klant tegenaan loopt, anders is de kans heel klein dat klant het aanschaft.
Samenstelling van een product wordt tijdens een in-company workshop setting aangeboden. In een pittige middag leer je met het team hoe je slimme
producten maakt waarmee de schaalbaarheid en omzet stijgt!

Versterk je merk
De klant is op zoek naar erkenning en garanties. Om merkvoorkeur bij de
gebruiker te krijgen, is de Merkbelofte een krachtig instrument om de klant te
overtuigen. Samen met een krachtig beeldconcept verbind je identiteit met
toegevoegde waarde. We bepalen samen de juiste woordkeuze, de Merkbelofte en ingangen voor de vertaling ervan. In onze studio wordt het Merkverhaal verder doorvertaald naar tekst en beeld zodat het overal in te zetten is.
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Overtuigende website
De website is het nummer-1 middel om reputatie te versterken met wat je
anders maakt dan anderen. In 2016 gebruikt bijna elke klant, dus ook jouw
A-klant, je website om ‘bewijzen’ van betrouwbaarheid en vakmanschap te
vinden, voordat ze tot gesprek of koop over gaan.

Show IT!
Marketing campagne, logo, de ideale verkoop presentatie, beurspresentatie,
brochure, etc. De belangrijkste contact momenten met de klant wordt van
styling voorzien om herkenbaarheid en reputatie te versterken.
De uitvoering is afhankelijk van de conversie die je in stap 1 bij A-KlantFocus
hebt uitgestippeld.

Expert Content
Vertrouwen kun je opbouwen door regelmatig know how met je A-klant te
delen. Het creëren van content gaat niet vanzelf, hiervoor zet je een realistische planning met bijbehorende tijdsinvestering op. Regelmaat, prikkelende
informatie op de juiste wijze gebracht.
Expert Content zorgt ervoor dat je (on)regelmatig publicaties publiceert. Dat
kan over eigen activiteiten of producten gaan. Vaak zoeken we interessante

I N S P I R AT I E S E S S I E

‘aanhakers’ waarmee we kunnen meeliften mat de actualiteit.

Snel checken of alles op orde is en of je alles eruit haalt voor maximale
reputatie naar A-klanten om te groeien. Daarvoor is een GRATIS A-Klant
Inspiratie sessie handig. We vinden in 30 minuten hoe je tot de beste oplossing komt. Snel vinden wat je nodig hebt zonder tijd te verspillen, maar
zeker grondig genoeg om er zeker van te zijn dat resultaat verzekerd is.
Vraag een productkaart of een gratis Inspiratie sessie aan via onderstaande
link of bel met 023 540 61 80 of 06 15 19 55 43:
Productkaart aanvragen: sibren.nl/aanvragen
Gratis ‘Groeien met A-Klanten inspiratie sessie’: sibren.nl/gesprek-landing
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