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Hey hallo! 

Allereerst wil ik je bedanken dat je tijdens het seminar "Hoe verover je
het hart van jouw ideale klant" aanwezig was. Hopelijk heb je deze
avond al enkele nieuwe inzichten opgedaan en vond je het waardevol.

Door dit seminar te volgen, weet je nu hoe belangrijk het is om te
kiezen voor jouw ideale klant, zodat deze ook voor jou kan kiezen. En
misschien voelt die ideale klant aantrekken nu nog als een verre
droom, maar dat ervaar je straks niet meer zo!

Lees anders nog eens deze hand-out rustig door.

En als je hier nog vragen over hebt, kan je geheel vrijblijvend een
afspraak inplannen in mijn agenda. Ik help je graag meer helderheid
te krijgen, zodat je de klanten krijgt waar jij zo happy van wordt.
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Heb je moeite met het schrijven van teksten of maken van beeldmateriaal voor je
website of social media? Wees gerust, je bent niet de enige.
Bijna dagelijks spreek ik ondernemers die hier tegenaanlopen. Waarschijnlijk steek je
dan ook veel tijd en energie in het delen van je berichten op social media, maar het
levert je onder de streep nog niets op?

Weet je hoe dat komt? Dat is omdat je jouw ideale klant, jouw droomklant met wie jij
zelfs voor NUL EURO zou willen samenwerken, niet helder voor ogen hebt.

De meest gemaakte fout van elke ondernemer, is dat ze die niet duidelijk hebben.
En als je die niet duidelijk hebt, hoe weet je dan waar zij zich bevinden? Wat ze interessant
vinden?  Hoe maak je dan aan die mensen duidelijk wat jij voor ze kan betekenen met jouw
geweldige product of de dienst die je aanbiedt?
Veel ondernemers - en vooral starters - denken namelijk dat ze iedereen kunnen helpen.
Ik noem dat… klantje hamsteren



En dat snap ik. Want aan de ene kant ben je namelijk helemaal weg van wat je doet of
verkoopt. Maar aan de andere kant moet je er ook voor zorgen dat je brood op de
plank krijgt. Dus je probeert jouw product of dienst aan iedereen aan te bieden die
maar wilt luisteren.

Het feit dat wij als mens de behoefte voelen om door iedereen leuk gevonden te
willen worden helpt natuurlijk ook niet echt mee. Maar helaas zo werkt het niet…

Dagelijks worden wij als mens overstelpt met reclame. Zo krijg je per dag maar liefst
3.600 reclameboodschappen voor je kiezen. Je staat er mee op en je gaat ermee naar
bed. Dat begint met de wakeup light van Philips, je stapt uit je Ikea bed, doet je HEMA
sloffen aan, loopt naar je Grando badkamer, pakt de Prodent tandpasta, doet wat
Dove deo op en ga zo maar door. Niet gek dat je dan op een gegeven moment
reclameblind wordt. Hoe maak je dan het verschil?



Juist door je op die droomklant te richten, spreek je ze gericht aan. Je hebt vast wel
eens een nieuwsbrief, advertentie of commercial gezien waarvan je zoiets had: hey
die heeft het tegen mij. Waarbij je het gevoel kreeg: die begrijpt mij. Nou dat, dat is
precies hoe jij het vanaf nu ook gaat doen.
En voordat je gaat miepen: maar dan sluit ik andere klanten toch uit? Helemaal
correct. Door duidelijke keuzes te maken, laat je een klant ook sneller voor jou
kiezen. En daarmee sluit jij andere klanten uit. Namelijk de klanten waar jij niet zo
happy van wordt.

Zeg nou zelf... Wil jij dit soort klanten hebben? Want daar zeg je dan ook JA tegen.
Durf te kiezen en baken je grenzen af. Zodat je niet meteen grote zucht laat als je
haar nummer ziet op je telefoon of een mail met” ik heb je 5 minuten geleden een
mail gestuurd, waarom reageer je niet?” Die ben je ook liever kwijt dan rijk.
Je werkt toch liever met iemand die jou als ondernemer waardeert wat je voor hem
of haar kan doen toch? Dan is het wel zo handig als je weet WIE dat is.



Je hebt dit vast zelf ook al eens geprobeerd te doen. Waarbij je de kenmerkende
eigenschappen gaat opschrijven. Niet al te moeilijk zou je zeggen. Leeftijd, geslacht,
beroep, burgerlijke status, inkomen, regio… Neem Mark even als voorbeeld. Mark is
een it-er, verdiend een mooie boterham en is samenwonend. Maar ja… ook dan nog
ben je heel algemeen bezig. Want zijn alle Marks, die samenwonend zijn en IT-er als
beroep hebben dan hetzelfde? Als je zo zou denken, geldt dat ook voor iedereen die
er die avond bij het startersevent was.  Allemaal ondernemers, starters of net gestart
en komen uit omgeving Maastricht. Ben jij dan net als al die andere personen?

Kijk anders eens naar deze 2 Marks. Ze hebben dezelfde algemene kenmerken; It-er,
36, samenwonend, goede boterham. Maar als je een laagje dieper kijkt, zie je dat ze
toch heel verschillend zijn. Ze hebben andere voorkeuren en houden van
verschillende dingen. Gelukkig maar voor jou, want dat biedt kansen. Want jouw
bedrijf is ook geen one-size-fits all. Je wilt namelijk alleen werken met klanten die
jouw meerwaarde inzien. Die jou respecteren en helemaal fan zijn van wat jij voor ze
kan doen. En persoonlijk is hierbij het keyword. Door het persoonlijk te maken, ga je
de connectie aan.



Want mensen doen namelijk geen zaken met bedrijven. Het is niet puur B2B
(Business to Business) of B2C (Business to Consumer), maar Human to Human. 
Je doet namelijk als mens zaken met andere mensen. En wanneer je die connectie
van mens tot mens maakt, ga je een laag dieper zitten. In plaats van dat je aan de
oppervlakte blijft drijven. En dan kom je heel andere kenmerken tegen. 

PERSOONLIJKHEID: Wat voor 'n persoon is het? Introvert, behouden, snel gestrest of
juist heel relaxed, uitgaand en sociaal?
INTERESSES: Lifestyle, hobby's, maar ook waar haalt deze haar informatie vandaan?
(gaat ie eerst vrienden vragen, of meteen op google zoeken? Scrolt die 24/7 op
Instagram, of hangt die liever lui op de bank met de laatste VT wonen?)
ANGSTEN & DROMEN: Waar loopt ze tegenaan? Wat wil ze bereiken? (Meer rust,
gezonder leven, mooier uitzien, meer tijd over)
BEHOEFTE & WENSEN: Waar kan jij mee helpen? Bijvoorbeeld gezond alternatief om
te snoepen? Meer rust en balans in het leven?

Hoe meer jij weet over je klant, hoe beter jij hem kan helpen met een oplossing.



Zie jouw ideale klant daarom ook als jouw nieuwe BFF, daar weet je alles van. Wat die
leuk vindt en wat absoluut niet. Waar die van droomt en wat ze er voor over heeft om
dat te bereiken. Maar ook hoe je haar zover krijgt om je dat wijntje in de kroeg voor je
te bestellen. ;)

Als je wilt, dan kan je hierboven mijn gratis werkboek aanvragen. Daar staan al heel
veel vragen in, om jou te helpen die droomklant helder voor ogen te krijgen. Want als
je precies weet voor wie je het doet, kan je ook veel gerichter mikken op de klanten
die je wilt hebben. Doordat je weet voor WIE je het doet, weet je ook WAAR ze te
vinden zijn. Wanneer jij met jouw boodschap moet komen. Of je wel of niet voor een
flyer moet kiezen. Of dat je in plaats van Instagram, toch beter voor LinkedIn kan
kiezen en lokale netwerkevents. Het moment en de plek, dat is belangrijk.

W E R K B O E K  A A N V R A G E N
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Want je kan wel hard staan schreeuwen dat je de beste bent. Maar als die klant daar
niet op zoek naar is op dat moment, sla je de plank mis. Kijk naar jezelf. Je gaat pas
met iemand in zee als je 100% zeker weet of die persoon wel de juiste is. Zeker in
Limburg. Wij houden van ons-kent-ons. Nuchter, geen gladde praatjes of dat
opgeklopte Amerikaanse gedoe van "bestel nu binnen 15 minuten en dan.." Terwijl je
een uur later exact dezelfde aanbieding krijgt. Gewoon lekker met de pootjes op de
grond, eerst even kijken welk vlees je in de kuip hebt. Er zijn namelijk veel stapjes die
er aan vooraf gaan voordat ze op die koopknop klikken of ja zeggen tegen je offerte.

Dit is bijvoorbeeld de zogenaamde klantreis - customer journey. Hier zie je al die
kleine stapjes die een klant neemt op reis naar jouw bedrijf en erna. Meestal
concentreren ondernemers zich alleen op de DO–fase. Maar ook de stappen erna zijn
belangrijk. Want je bestaande klanten zorgen vaak voor 30% van je behaalde omzet.
Dus die kan je maar beter in ere houden. Dit kunnen namelijk je ambassadeurs
worden: belangrijk in het begin van de klantreis - de mond-tot-mond-reclame. ;) 
Maar goed je bent nog startende, dus laten we ons daarom concentreren op het
eerste gedeelte voor de Do-fase. De Know-Like-Trust fase.



Wat je hiermee wilt doen is een plekje in het hoofd (liefst ook hart en ziel) krijgen van
jouw potentiële klant. Jouw klant heeft namelijk een probleem, wat gaat die doen? Juist,
die zoekt naar informatie. En online kan je daar mooi op inspelen!
Know - kennismaken… Hierbij is die allereerste indruk super belangrijk. 
Like - iemand moet je eerst leuk gaan vinden, of beter gezegd sympathiek. Maar ze
beginnen al te snappen waarvoor ze jou kunnen inschakelen.
Trust - Zorg dat jij steeds consistent zichtbaar bent, op de plekken waar die zich bevindt.
Met een vaste tone-of-voice en herkenbaar uiterlijk. Zo bouw je dat vertrouwen op.

Hoe ga je ervoor zorgen dat jij genoeg onderscheidend bent t.o.v. jouw collega's? En
niet hetzelfde gaat zeggen of doen als die andere 23000 anderen die net hetzelfde
doen als jij. Hoe ga je nu écht het verschil maken waarmee je dat hart van jouw
droomklant verovert? Geweldige producten of diensten, voor een goede prijs &
kwaliteit maakt echt niet te verschil. Bij tegenslag raakt het geld op en gaat de
kwaliteit achteruit. Focus je op de meerwaarde die jij een ander te bieden hebt. Dat
wat niet gekopieerd kan worden. En dit doe je, door jezelf te zijn. Heel simpel. Niet
door een of ander trucje, een magische formule te gebruiken of een andere
succesvolle collega na te bootsen. 



Maar door jouw unieke en authentieke verhaal. Dat is ook de reden waarom een
klant voor jou kiest. Waarmee je het hart raakt van jouw ideale klant. Zorg dus dat je
jouw unieke verhaal goed helder hebt. En dat verhaal helder krijgen doe je heel
makkelijk met deze 3 vragen. 

Dit is op basis van de golden circle erbij van Simon Sinek (check de Tedx talk op
YouTube, als je hem nog niet kent, zeker de moeite waard)

 1. WAAROM doe jij wat je doet? (Geld is nooit het uiteindelijke doel, dit helpt je om je
doel te bereiken).

 2. HOE ga je dit doen? Wat is jouw unieke kracht hoe je dit doel - jouw why - gaat
bereiken? 

 3. WAT ga je doen? Dit is het resultaat van jouw why en how. Ik zeg extra resultaat,
want dit is niet jouw product en nee ook niet je dienst. Ik zal deze laatste even
uitleggen aan de hand van een voorbeeld. 

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=nl


Stel je product is een jurkje dat je verkoopt. Het is niet dat lapje stof dat je verkoopt.
Nee nee... Je verkoopt op dat moment veel meer dan dat. Wat je verkoopt is het
gevoel dat je ze geeft. Dat ze zich zelfverzekerd voelen, goed in hun vel, alsof ze de
hele wereld aankunnen. 

Zo zorgt een Virtual assistent niet puur voor het agendabeheer. Maar krijg je meer
rust, balans en overzicht in je drukke leven. En kan je de focus leggen op wat jij
belangrijk vindt en het meest leuk om te doen.

Door jouw verhaal, met dat van jouw klant te verbinden, tijdens die klantreis in een
herkenbare situatie, maak jij het verschil. Door dit alles te verweven in jouw teksten
en beeldmateriaal op je website, je social media en alle andere communicatie
middelen. Merkt die klant dat je het tegen hem of haar hebt. Krijgt zij het gevoel dat
je hem begrijpt. Dat jij weet waar die tegen aanloopt. Dat jij dé persoon bent om die
oplossing te geven voor hun probleem. Best simpel eigenlijk, nu alleen nog gaan
doen.



Ik hoop in ieder geval dat ik je al enkele aha-momentjes heb mogen geven in dit korte
uurtje. Maar zeg je nou, hier wil ik meer over weten. Over 2 dagen geef ik een
zichtbaarheidsworkshop in Heerlen bij Studio de Hees.

Dan ga ik met maximaal 6 ondernemers hiermee aan de slag en aan het eind heb je
een planning van onderwerpen klaar liggen om te posten voor social media.

 Waarmee jij het hart van jouw droomklant gaat veroveren en overtuigen dat jij dé
oplossing hebt voor hun probleem. Meer informatie en aanmelden kan via de button
hieronder.
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