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Hop!
Aan de slag j
Het is voor bedrijven belangrijker dan ooit om klanten actief een
duwtje in de goede richting te geven. Waar de plaatselijke
speelgoedwinkel vroeger een monopoliepositie in de straat had,
zijn er nu nog 30 concurrenten in de digitale straat.

Overtuigingskracht en zichtbare kwaliteit is wat jij nodig hebt.
Contentmarketing helpt klanten naar jouw winkel of bedrijf te
trekken.

Als je nog niets aan contentmarketing doet, probeer dan niet
meteen mee te spelen in een zevenkamp. Ambitie moedigen wij
aan, maar begin bij het begin. De basis van contentmarketing is
een goede website, dus zorg dat deze eerst op orde is.

Pas daarna heeft het zin om jouw plannen uit te rollen en ook
dan ga je stapsgewijs te werk. Je trekt immers niet direct een
massasprint als je nog nooit hardloopschoenen aan hebt gehad.

Hoe is jouw
conditie?
Voordat je begint te trainen, is het fijn om te
weten wat je aankunt. Maak daarom een analyse
van jouw bedrijf. Wat wil je in de markt zetten,
welk imago wil je en welk product of welke dienst
schuif je het meest actief naar voren? Door te
durven kiezen en te weten wat jouw doelen zijn,
vergroot je de kans op succesvolle online
marketing.

Stel jezelf de volgende vragen:

Waarom gebruiken huidige klanten mijn product?
Waarom gebruiken anderen mijn product nog niet?
Welke behoefte heeft mijn potentiële klant?
Wat vinden klanten de voor- en nadelen van mijn
producten?
Waarom blijven klanten mijn bedrijf trouw?

Durf te kiezen
Je weet nu hoe ‘fit’ jouw bedr f is. Breng

W raden onze klanten aan deze manier van

vervolgens in kaart wat de toekomstwensen

denken zo snel mogel k af te leren. Google

z n. Dan weet je waar je naartoe werkt.

focust namel k niet op kwantiteit, maar op

Hierb is het belangr k om ook zaken op z te

kwaliteit van content.

durven leggen.
Het is belangr k om jouw doelgroep in de
Als je traint voor een marathon, heeft het

content zo specifiek mogel k te benaderen.

geen zin om tegel kert d in te zetten op een
bokswedstr d. Breng dus focus aan in jouw

Denk maar na: als ik op zoek ben naar een

strategie en investeer jouw geld en t d in

gietvloer, kan die houten vloer die j ook

producten of diensten met een hoge marge.

aanbiedt m gestolen worden. Echt waar.

Online is relevantie het enige dat telt
Ook in de content zelf moet je keuzes
maken. Onze regel is één onderwerp per
blog. Als je vertelt over jouw appels, schr f
je niets over peren. Ondernemers vinden dit
vaak lastig te accepteren, want z vinden
dat hun dienstverlening eenz dig wordt
belicht. Maar dat is niet het punt.

Bepaal de
doelgroep
Doelgroepgerichte teksten z n een
essentieel onderdeel van online succes. Als
j iemand wil overtuigen van jouw product
of dienst, moet je weten wat diegene wil.
Pas dan kun je hem of haar overtuigen dat
ze nooit meer zonder kunnen.

USP’s
“Poeh”, zuchten veel ondernemers wanneer
w hen vragen wat hun

Probeer b het beantwoorden van deze

Unique Selling Points z n. Het is misschien

vraag verder te k ken dan het product.

een vervelende vraag, maar we verwachten

Misschien heb je een duurzaam

toch antwoord.

productieproces, uitgebreide service, jaarl ks
onderhoud voor klanten, werk je alleen met

Waarom zou ik een zonnescherm b jou

hardhout of bamboe, een opstalservice

kopen als j m niet kunt vertellen wat j

t dens de winter.

voor hebt op de concurrent?
Nou ja: vul zelf maar verder in.
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

De kpersoon
Nu je een goed beeld hebt van jouw doelgroep,

Vergeet niet te dromen

vinden w het handig om een kpersoon te
maken. Dit helpt om je in de doelgroep te

Nu kun je het moeil k vinden om jouw huidige

verplaatsen en op de juiste manier te

doelgroep tot 1 persoon te versmelten. Dan

communiceren.

hebben we nog eens een echt goede tip: maak
van de kpersoon jouw droomklant. Wedden

Bedenk je maar: tegen jouw moeder praat je

dat als je jouw communicatie op hem of haar

anders over de lancering van de nieuwe iPhone

aanpast deze opdrachtgever binnen de kortste

dan tegen je zoon, vriend of collega.

keren op je stoep staat?!

Leer jouw kpersoon kennen
Met een kpersoon maak je de doelgroep
minder abstract en geef je hem letterl k een
gezicht. Je weet precies alles van hem: wat z n
lievelingseten is, z n politieke voorkeur en z n
dromen en verlangens.
Een kpersoon maakt communiceren een stuk
gemakkel ker. Het is immers f ner om in te
spelen op de behoeften van een ‘echt’ mens
dan van een algemene doelgroep.

Op sommige redacties van Sanoma kr gen
redacteuren eens in de zoveel t d de opdracht
om het perfecte cadeau voor hun kpersoon
te kopen. Ken j jouw kpersoon goed genoeg
voor het perfecte cadeau?

Een handige
vragenl st
1. Z n er opvallende kenmerken?

5.Welke sociale media gebruikt h /z ?

Is iemand goed verzorgd?

Facebook

Sportief?

Twitter

Milieubewust?

LinkedIn

Gericht op carrière of sociale omgeving?

Instagram

2. Wat voor auto r dt h /z ?
Een oud barrel
Een flitsende nieuwe bolide?
Nu waarsch nl k een lease vanuit het
huidige bedr f?
Met of zonder kinderzitjes?
Zuinig of niet?

3. Wat is z n/haar favoriete boek/
televisieprogramma/ film?

TikTok
Pinterest

6.Wat vindt h /z het leukst om te doen in
z n/haar vr e t d?
Winkelen
Sporten
Uit eten

7.Waar gaat h /z op vakantie?
Actief vs luieren
Zon vs sneeuw

4.Welke (social) media volgt h /z ?
Alleen de headlines op nu.nl
Achtergrondartikelen op De Correspondent?

Europa vs de wereld
Stad vs platteland

Een bedr fsprofilering
Nu je jouw sportschoenen, waterflesje en
stappenteller in huis hebt is het t d om
voorzichtig een eerste stuk te gaan hardlopen.
Dit doe je met een bedr fsprofilering. Deze
tekst schr f je om te laten zien wat jouw bedr f
karakteriseert.
Het is de perfecte start voor jouw verhalen en
een hulpmiddel om jouw bedr f scherp neer te
zetten.
We geven je een voorbeeld van een korte
profilering:

Fair Furniture: eerl ke meubels die jou meenemen op reis
Met een piña colada in de hand nestel j je in de Acapulco stoel. Je gedachten
dwalen af, warme zonnestralen raken jouw gezicht en opstaan doe je voorlopig niet.
Dit is de sfeer waarin je raakt zodra je de Acapulco stoel van Fair Furniture ziet en er
in plaatsneemt. Dit Nederlandse designmerk is gespecialiseerd in handgemaakte
meubelen. Ze begonnen ooit met de herintroductie van het st licoon uit de jaren ‘50:
de Acapulco stoel. Inmiddels is Fair Furniture uitgegroeid tot producent van vele
meubels die stuk voor stuk met zorg worden vervaardigd in Mexico.

Meer weten of hulp nodig? Gewoon
even bellen of mailen met:

Maartje Sampers
Tekstbureau Door Lotje Getikt
Veemarktstraat 34
5038 CV Tilburg
+31 (0) 13 302 9009
tekst@doorlotje.nl

