
HOE VEROVER
JE HET HART
VAN JE IDEALE
KLANT?

MURIEL SNI JDERS – BRANDCOACH



Ik heet Muriel Snijders en net als jij ben ik een ondernemer met een plan:

zorgen dat jij de beste versie van jezelf wordt en dit laat zien.

Niet om jezelf op de borst te kloppen, maar om beter te maken wat al goed is

én dit durven te benoemen. Want als je jezelf niet uitspreekt, word je ook niet

uitgekozen.

Dit doe ik enerzijds door een authentiek brand (merk) te ontwikkelen waar je

razend trots op kunt zijn. Anderzijds help ik jou om je bedrijf goed in de markt

te zetten met een strategie die perfect bij je past.

Hiermee wil ik de klanten van mijn klanten bereiken, in hoofd, hart en ziel. Om

zo ondernemer voor ondernemer de wereld mooier en gelukkiger te maken.

Daar word ik namelijk gelukkig van. En jij natuurlijk ook!

https://www.instagram.com/illgraffdesign/
https://www.facebook.com/illgraffdesign
https://www.linkedin.com/in/muriellesnijders/
http://www.pinterest.com/illgraffdesign/
https://twitter.com/#!/IllGraffDesign
https://illgraff-design.com/


0603DE ONDERWERPEN
VAN VANDAAG

HOE VEROVER JE HET HART?
Met een authentiek en waardevol verhaal kun je 

jezelf onderscheiden en mensen aan je binden. JOUW VERHAAL

HOE WORD JE ZICHTBAAR?
Lawaai maken om je aanwezigheid duidelijk te maken 

om zo de aandacht te trekken werkt niet. 

LAAT JEZELF ZIEN

KRUIP IN DE HUID VAN JE KLANT
Als je exact weet WIE je ideale klant is, weet je ook 

precies HOE je deze moet aanspreken.

JOUW IDEALE KLANT

NIET IEDEREEN IS JOUW KLANT
Wanneer je iedereen aanspreekt, voelt niemand zich 

persoonlijk aangesproken.

WEG MET DE 
MYTHE



Hamsteren…
NIET IEDEREEN IS JOUW KLANT



WIL JIJ “JA” ZEGGEN
TEGEN DEZE KLANTEN?
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Energievreter

Iemand die jouw kennis en 

kunde niet waardeert.  Alles 

gaat erg moeizaam.

Commandant

Vertelt jou wel even wat je moet 

doen en behandelt je als een 

sloofje. Is nooit tevreden.

Stresskip

Is altijd te laat met dingen, 

ongeduldig en gestrest. Los jij 

dat even op? (in je vrije tijd).

Koopjesjager

Rupsje Nooitgenoeg wilt het 

onderste uit de kan voor een zo 

laag mogelijke prijs. Liefst gratis.



Kruip in de huid
VAN JOUW IDEALE KLANT



07

• Leeftijd

• Geslacht

• Beroep

• Burgerlijke status

• Inkomsten

• Regio

WIE IS JOUW IDEALE KLANT?



LATEN WE EEN 
KLEINE TEST DOEN
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NOG EENTJE DAN…
WAT KIES JIJ?
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DE ENE MARK IS DE ANDERE NIET 10

Is dol op gamen, gadgets en is ietwat mensenschuw.
Zijn grootste angst is mensen persoonlijk te spreken, 

dat doet hij liever via de chat of telefoon.

Gaat samen met vrienden uit eten of naar festivals. 
Zijn grootste angst is weer een lockdown. Hij vindt het 
verschrikkelijk zonder andere mensen om hem heen. 



11BEPALENDE FACTOREN
VOOR JOUW KLANT

PERSOONLIJKHEID

INTERESSES

ANGSTEN & DROMEN

BEHOEFTE & WENSEN



Meer zichtbaar?
HOE BLIJF JE TOP-OF-MIND?



13NEEM JE KLANT 
MEE OP REIS



• Laat de echte jij zien
• Ga de interactie aan
• Wees relevant
• Social proof
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• Wees consistent
• Reviews / cases / portfolio
• Garantie, proefperiode
• Waardevolle content

• Gratis ebook of sample
• Deel je kennis
• Blogs, social media, website
• Laat zien hoe jij kan helpen



Maak het verschil
EN VEROVER HET HART VAN JE KLANT







Waarom doe je wat je doet?

Wat is de reden waarom je doet wat je doet?  Wat wil jij bereiken in deze 

wereld? De reden van jouw bestaan? Dat wat jou drijft? Wat is je doel?

WAT IS JOUW UNIEKE VERHAAL?

Hoe ga je dit doen?

Hoe ga je jouw doel bereiken? Op welke manier kun jij jouw klanten gaan 

helpen? Waarin maak jij het verschil?

Wat is jouw superpower?

Waarmee ga je dit doel tot uitvoering brengen? Welke diensten of producten 

zet je hiervoor in? 



WIL JE HIERMEE ZELF 
AAN DE SLAG GAAN?

DOWNLOAD DAN HET GRATIS WERKBOEK

https://illgraffdesign.activehosted.com/f/7


https://illgraff-design.com/zichtbaarheid-workshop/

