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Inleiding

Iedere ondernemer wil graag klanten naar zijn bedrijf trekken. Het mooiste is wanneer die klant 
spontaan bij je binnenloopt maar de realiteit is dat je jouw klant naar binnen moet trekken. Dat is een 
andere manier van werken. Wij noemen dat van vissen naar jagen. Als ondernemer moet je keuzes 
maken en gerichter gaan jagen, in plaats van de hengel uitgooien en wachten tot je beet hebt. Je richt 
je in je campagne op een bepaalde klant met een speci�ek doel voor meer resultaat. 

We zien dat veel ondernemers ad hoc te werk gaan en willekeurig berichten plaatsen op bijvoorbeeld 
Social Media. Echter krijgt de ondernemer dan het gevoel dat het ze niets oplevert en bovendien veel 
tijd kost. 

Wij willen je leren om campagnematig en planmatig te gaan werken. Het doel is om het te laten 
werken voor jouw bedrijf en doelgericht te werk te gaan. Je moet sturing geven aan je activiteiten om 
resultaat te kunnen behalen. 
In de workshop campagnematig werken laten wij je zien dat je met een gedegen plan ef�ciënter werkt, 
daarmee tijd bespaart en er wellicht nog plezier in krijgt ook! 
De volgende onderwerpen komen aan bod: 
• Wat is je doel? 
• Wie is je klant? 
• Welke actie ga je doen? 
• Welke middelen zet je in? 
• Wat heb je nodig om jouw campagne te ondersteunen? (kalender) 
• Hoe realiseer je dit binnen de normale dagelijkse werkzaamheden? (tijd!) 
• Berichten maken met het AIDA model 
Na de bijeenkomst heb je een draaiboek om een campagne (groot of klein) van begin tot eind te gaan 
uitvoeren! 

Praktisch

Duur: 3 uur
15 deelnemers 1 trainer
25 deelnemers 2 trainers
*Locatie, catering, beamer, geluid niet inbegrepen. 
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Tijdens de workshops heb je geleerd hoe je vandaag de dag omgaat met de nieuwe consument, hoe je 
werkt aan klantenbinding en klantenwerving. Tevens leer je welke online en of�ine middelen geschikt 
zijn om in te zetten. Daarnaast heb je uitgebreid kennis gemaakt met verschillende Social Media 
kanalen. Na de workshop weet je hoe je ze kunt gaan inzetten en wat je ervan kunt verwachten. Wat 
levert het je concreet op? 

• Klantenbinding: klanten die trouw zijn, die terugkomen en hun enthousiasme delen met hun  
 omgeving.
• Traf�c naar je bedrijf: nieuwe klanten die zorgen voor nieuwe omzet.
• Naamsbekendheid: van je bedrijf en van jouw producten/diensten.
• Kwaliteitsslag: verdere professionalisering van uw bedrijf en uw bedrijfspresentatie.
• Onderscheidend vermogen: voorsprong op ‘collega’s en een stevigere concurrentiepositie. 

Of je nu al 20.000 fans op je Facebookpagina hebt of van Twitter alleen maar hebt gehoord: iedereen 
kan zijn eigen sprong maken. 

Wat levert het op?

Aan de slag
Wilt je dat Ik Onderneem! een thema-workshop voor je verzorgd? Het workshopprogramma is geschikt 
voor iedere ondernemer die aan de slag wil met het bereiken van zijn (online) klant. Neem direct 
contact op met Ik Onderneem! om de mogelijkheden te bespreken. 
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