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Gezamenlijk online is goed te realiseren, mits het goed gebeurt en de juiste stappen worden doorlopen. 
Gezamenlijk online klinkt leuk en makkelijk, maar is een stuk ingewikkelder dan het in eerste instantie 
lijkt. Zonder strategie, samenwerking en eigen positionering sta je al 2-0 achter. Check de Deel I 
strategie wat dit betekent. Zonder samenwerking en gezamenlijke inzet op een campagne van 
ondernemers sta je 4-0 achter. Alleen een platform kiezen is niet voldoende, of u investering en geld en 
tijd is snel verloren. Draagvlak en deelname van de lokale ondernemers is minstens net zo belangrijk. 
Zowel meedoen en conformeren aan een niet-vrijblijvende samenwerking, als de inzet van de 
marketingcapaciteiten van de ondernemers zelf om gezicht te geven aan het gekozen platform. Met de 
expertise van Ik Onderneem! op het gebied van het digitaliseren van winkelgebieden weten we wat de 
valkuilen, successen en stappen zijn die komen kijken bij het realiseren hiervan.

Ik Onderneem! heeft in de afgelopen tien jaar ontzettend veel ervaring opgedaan in het activeren en 
enthousiasmeren van ondernemers, om hen de urgentie uit te leggen en regie te voeren op het proces. 
Kortom wij zorgen ervoor dat de ondernemers meedoen en mee blijven doen. 

Wat houdt het in? 

Zoals hierboven beschreven is een stuk strategie noodzakelijk, vervolgens komt de uitvoering op het 
gebied van gezamenlijke marketing, communicatie, en samenwerking tussen ondernemers aan de orde. 
Het heeft immers weinig zin iets in te richten als niemand het niet kan vinden. Wij zorgen ervoor dat de 
lokale ondernemers op de juiste manier gezicht krijgen op een dergelijk platform en dat de lokale 
consument hen weet te vinden. Het doel is een gerealiseerde marketingcampagne en een platform dat 
aansluit op de wensen van het bestuur, de ondernemers en aansluit op de wensen van de lokale 
consument.

Wij gaan samen met de ondernemers aan de slag om dit tot realiteit te brengen. Dit kan alleen als we 
gezamenlijk beslissen wat en hoe we dit gaan uitvoeren. We kunnen in deze tijd niet live ontmoeten, dus 
gebeurd dat online. We halen de ideeën op die leven bij de deelnemende ondernemers en vertalen die 
naar realistische doelen en campagnestrategie. Wat moeten we overbrengen, op welke wijze bereiken 
we de consument, en hoe zorgen we voor maximale aandacht door verschillende middelen in te zetten. 
We zorgen ervoor dat ondernemers hun eigen content maken en dat zij hun eigen (online) middelen 
inzetten om een zo groot mogelijk bereik te genereren. Dit doen we in 6 virtuele sessies. Tussendoor 
werken wij en de ondernemers de uitkomsten uit. Gedurende deze periode gaan we van ideeën, naar 
campagnestrategie, naar uitvoering.
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 De sessies zien er als volgt uit:

• 2 opstart sessies waarbij we ondernemers kennismaken met virtueel vergaderen, de stappen  
 naar succes uitgelegd krijgen en meedenken. In een half uur à drie kwartier komen we zo én  
 draagvlak én voorwaarden om mee te doen. Dit leidt tot een getekende overeenkomst tussen  
 ondernemer en de vereniging, waarin de onderlinge afspraken staan. Hiermee borgen we dat  
 gebeurd wat de bedoeling is en voorkomen we dat een klein clubje alles moet doen voor de 
  rest.

• In 4 inhoudelijk sessies bepalen we de mogelijkheden en middelen die er zijn om de
  consument te bereiken. Hier hoort ook bij dat de lokale ondernemers zichzelf via social media  
 gaan pro�leren en daar content voor te maken. Voor degene die hier moeite mee hebben is  
 individuele coaching inbegrepen. Dit leidt tot marketing campagne die centraal gecoördineerd  
 wordt. Dit is waar Ik Onderneem! bij helpt. Het gezicht geven aan de ondernemers met onze  
 expertise en ervaring, zodat de campagnes passen bij de aard en de schaal van het
  winkelgebied. 

• Ik Onderneem! is ook bemiddelaar tussen platform leverancier en de ondernemers. Door de  
 strakke regie loopt het proces zo soepel mogelijk en is minimaal verlies in tijd om het GOED live  
 te krijgen. 

Het activeren en enthousiasmeren van de ondernemers is dé crux van een gezamenlijk online succesvol 
te laten. Het samenwerken onderling en het winkelgebied aansturen als een warenhuis is de key tot 
succes. 

In deze tijden wil men snel schakelen en dat is begrijpelijk. Dit neemt niet weg dat de juiste mensen 
vinden en binden en een goede strategie essentieel zijn voor succesvol gezamenlijk online. 
Ook is de capaciteit om dit goed en gecoördineerd te doen niet altijd aanwezig. Ik Onderneem! voert de 
regie in opdracht van u, waardoor u als bestuurder of centrummanager zich kan focussen op het 
besturen en helpen van ondernemers op alle andere zaken die nu zo belangrijk zijn.

Wat gaan we 
doen? 

Een traject gezamenlijk online met ondernemers in 6 delen kost € 10.000,- Prijsindicatie

Wilt u meer informatie over het Strategisch gezamenlijk online in 5 stappen 
en weten hoe wij ook u kunnen helpen in tijden van corona, neem dan contact 
op via de onderstaande gegevens. 

Contact

Ik Onderneem!

info@ik-onderneem.nl

(+31) 0 26 844 86 82


