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Bedrijven die enthousiasme creërenzijn de bedrijven van de toekomst!

Promoter Activatie Programma
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De meeste ondernemers weten 
dat mond-tot-mond reclame de krachtigste 

manier van promotie is. Toch laat bijna iedere 
organisatie dit aan het toeval over. 

Met een promoter activatie programma 
kun je aanbevelingsgedrag stimuleren en faciliteren. 

Gelukkige
klant

Gelukkige
medewerker

Succesvolle
organisatie= =
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Een innovatieve aanpak

PROMOTER ACTIVATIE is een innovatieve methode 
gericht op het creëren van autonome groei en continuïteit. 

DIT BEREIKEN WE DOOR: 

• Het meten van het succes van het merk. 

• Focus op de kwaliteit en doorontwikkeling van het merk. 

• Het opbouwen en onderhouden van waardevolle relaties met alle 
 stakeholders door de inzet van de kracht van enthousiasme!
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FRANCHISEGEVER
•  Hoe bewaak ik de kwaliteit en eenheid van de formule?
•  Hoe bouw ik verder op de kracht van de formule?
•  Hoe breng ik focus en scherpte aan in mijn marketing inspanningen? 
•  Hoe geef  ik de franchisenemers de middelen die ze nodig hebben?
•  Hoe kan ik optimaal leren van de ervaringen van verschillende locaties?
•  Hoe bevorder ik het onderling uitwisselen van kennis tussen locaties?
•  Hoe creëer ik een sfeer van positieve feedback en 
  enthousiasme binnen de hele organisatie?

FRANCHISENEMERS
•  Hoe ontwikkel ik lokale duurzame groei?
•  Hoe voorkom ik dat ik belangrijke klantfeedback mis?
•  Hoe weet ik waar klanten echt enthousiast van worden?  
•  Hoe kan ik co-creëren met mijn klanten?
•  Hoe weet ik wie mij aanbeveelt en waarom?
•  Hoe kan ik klantverwachtingen overtreffen?

Uitdagingen franchiseformules
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•  Hoe krijg ik meer aanbevelingen van klanten en   
  gezonde groei van mijn bedrijf?
•  Hoe bouw ik waardevolle relaties op met grote   
  aantallen klanten en prospects?
•  Hoe weet ik op welke doelgroepen ik het beste   
  kan focussen?
•  Hoe kan ik mijn marketing- en salestijd slimmer   
  inzetten, zodat ik meer tijd overhoud voor het   
  bedienen van mijn klanten?
•  Hoe weet ik wat mijn klanten écht waarderen aan   
  mijn product of  dienst?
•  Hoe leer ik doorlopend van mijn klanten,    
  werknemers en relaties?
•  Hoe blijf  ik klanten boeien met aansprekende   
  informatie (voor nieuwsbrieven, blogs of  e-mail   
  marketing).

7

Uitdagingen MKB bedrijven
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Het geheim van duurzame, autonome groei, van 
groei die als vanzelf  gaat? De inzet van de kracht 
van enthousiasme!

Het geheim van autonome groei
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De kracht van enthousiasme

Elke organisatie heeft enthousiaste klanten en relaties.

Mensen die enthousiast over je zijn, willen dat 
enthousiasme graag delen met anderen en oefenen 
op die manier positieve invloed uit op hun sociale 
omgeving.   

9
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Stel je voor dat jouw enthousiaste klanten 
en andere relaties de verkoop grotendeels 
van jou overnemen. Dat zij jouw producten 
gaan aanbevelen, zodat jij je volledig 
kunt focussen op waar je goed in bent 
én minimale kosten hoeft te maken voor 
marketing acties. Je promoters - of  gratis 
marketeers - zijn immers voor jou aan de slag!

Promoters als gratis marketeers 
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LAAT DE KRACHT VAN ENTHOUSIASME VOOR JE 
WERKEN

De meeste ondernemers weten dat mond-tot-mond 
reclame de krachtigste manier van promotie is. 

Wat ze vaak níet weten is dat je hier direct invloed op kunt 
uitoefenen. 

Je kunt mond-tot-mond reclame op gang brengen, groter 
maken en steeds beter voor jouw organisatie laten werken. 
Door jouw klanten te betrekken en te helpen om hun 
enthousiasme over jouw formule te delen!

Wij helpen organisaties om ambassadeurs te maken van 
hun enthousiaste klanten, leveranciers en andere relaties. 
Ambassadeurs die aanbevelen, terugkomen en hun 
vrienden meenemen! Dat zorgt voor constante autonome 
groei van de organisatie.   

  

 Enthousiasme als basis voor autonome groei
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84% van de consumenten 
vertrouwt aanbevelingen 
van vrienden.

Slechts 58% vertrouwt 
advertenties en 
nieuwsberichten. 

Producten met reviews 
en testimonials worden 
4 keer meer verkocht.

75% van de consumenten 
kijkt naar online reviews.

98% van de bedrijven krijgt klanten via 
aanbevelingen. 

Toch heeft slechts 3% een strategie om 
mond-tot-mond reclame te laten groeien!  

80% van de nieuwe klanten komt via 
aanbevelingen van enthousiaste, 
bestaande klanten. 

Slechts circa 1% van het marketing budget wordt 
uitgegeven aan het stimuleren van aanbevelingen 
(promoter activatie).   

Klanten die via een aanbeveling klant worden, 
hebben 40% meer kans om zelf  ook promoter te 
worden dan klanten die via traditionele marketing 
klant worden!

De kracht van aanbevelingen is groot, maar wordt nauwelijks benut
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Klanttevredenheid 1098

Extreem hoge
tevredenheid =
loyaliteit

Breakaway 
Zone

Van sturing op tevredenheid naar sturing op enthousiasme

EVOLUTIE IN KLANTGERICHTHEID

Veel bedrijven sturen hun marketing en sales activiteiten 
aan op basis van tevredenheid. Vaak wordt aangenomen 
dat tevredenheid voldoende is. 

Uit onderzoek blijkt echter dat 80% van de klanten die 
weggaan gewoon tevreden is! Tevredenheid is dus geen 
garantie voor loyaliteit. 

Onderzoek toont aan dat niet tevredenheid, maar 
enthousiasme een correlatie heeft met loyaliteit! 

Enthousiaste klanten zijn trouwe klanten. Ze doen graag 
aanbevelingen aan anderen en zorgen voor groei.
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De aanbevelingskracht van een organisatie

De Netto Promoter Score is een krachtige methode om de 
autonome groeikracht van een bedrijf  te bepalen aan de 
hand van de aanbevelingsintentie.  

Het uitgangspunt daarbij is dat iedereen die een 9 of  een 
10 scoort op de vraag: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u ons 
zou aanbevelen?’, bovengemiddeld enthousiast is en voor 
groei kan zorgen. Wij noemen dit de promoters. 

Iedereen die minder dan een 7 scoort kan zorgen voor krimp 
(detractors). 

Het % promoters minus het % detractors van een organisatie, 
vormt de Netto Promoter Score (NPS) en is een graadmeter 
van de aanbevelingskracht in het klantenbestand en 
relatienetwerk van de organisatie.

 

Status quo
proces verbeterpunten

Next level
verbetering en vernieuwing
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Van ontevreden of  matig tevreden klanten leer je vooral wat 
de verbeterpunten voor jouw organisatie zijn. Vaak zijn dit 
zaken waarmee ondernemers al bekend zijn.

NEXT LEVEL
Enthousiaste klanten, promoters, daarentegen geven je 
inzicht in wat de organisatie op dit moment al uitstekend 
in de praktijk brengt. Op die manier worden bedrijven 
bewust-bekwaam en kunnen ze zaken die goed gaan en 
gewaardeerd worden, meer focus geven en groter maken. 
Zo geven klanten je richting naar topprestaties!

VOORDELEN
•  Je belofte wordt duidelijker.
•  Je trekt gemakkelijker de juiste doelgroepen aan. 
•  Je product wordt aanbevelingswaardiger. Je creëert een  
  situatie van autonome groei. 
•  Het aantal enthousiaste klanten neemt toe en ook de   
  intensiteit waarmee zij aanbevelen! 

 

Leren van extreem positieve klanten
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Bedrijven die enthousiasme creëren zijn de winnaars van morgen!

•  Enthousiaste klanten zijn trouw en delen hun enthousiasme. 

•  Consumenten hechten steeds meer waarde aan wat    
  vrienden of  collega’s zeggen over een product of  dienst, 
  dan wat bedrijven over zichzelf  zeggen.

•  Enthousiaste klanten willen actief  meedenken met  
  organisaties. Zowel aan verbetering als aan vernieuwing.

MEER DAN OOIT ZIJN BEDRIJVEN ERBIJ GEBAAT OM: 
•  Enthousiasme rondom het eigen merk te creëren.
•  Waardevolle relaties op te bouwen met enthousiaste klanten.
•  Te faciliteren dat enthousiasme op slimme wijze kan worden gedeeld. 
•  Enthousiaste klanten in te zetten bij de verbetering en innovatie  
  van de organisatie.
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 Waarom enthousiasme management

WAARDEVOL ONDERNEMEN ondersteunt organisaties 
om enthousiasme management te integreren in de 
bedrijfsvoering. Het programma geeft richting aan alle sales, 
marketing en communicatie inspanningen van de organisatie. 

Het is geen eenmalig project of  snelle oplossing, maar een 
doorlopend proces binnen de organisatie om haar unieke 
kernwaarden verder te ontwikkelen, geholpen door de 
promoters van het merk. 

Dit betekent dat alle inspanningen en uitingen van de 
organisatie beter toegespitst kunnen worden op de taal en 
beleving van haar meest waardevolle klanten, de promoters. 
Het klantbeeld en de klantbeleving worden hierdoor verrijkt 
waardoor acties simpelweg effectiever worden. 

Zo vergroten we de aanbevelingskracht van het merk.  
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Promoter Activatie Programma

Door middel van een Promoter Activatie Programma 
(PAP) wordt enthousiasme management geïntegreerd in 
de totale bedrijfsvoering.

Het PAP is een aanpak die zorgt voor een structurele 
verhoging in mond-tot-mond reclame. We noemen dit 
ook wel aanbevelingsmarketing.

ONDERDELEN PROMOTER ACTIVATIE PROGRAMMA:

•  Een speciaal ingericht enthousiasme onderzoek 
  gericht op het identificeren van promoters en bronnen 
  van enthousiasme.

•  Analyse, rapportage en advies voor implementatie 
  van de bevindingen.

•  Het opstellen van een Promoter Activatie Plan gericht   
  op bevorderen en delen van enthousiasme in het hele   
  relatiebestand. 
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Het resultaat

PROMOTER ACTIVATIE is een unieke en vernieuwende methode 
gericht op zowel behoud als acquisitie van klanten. De aanpak zorgt 
voor meer enthousiaste klanten, een stijging in cross & upselling 
en voor de natuurlijke aanwas van nieuwe klanten middels warme 
aanbevelingen.

Daarnaast biedt de methode waardevolle inzichten en kansen 
voor optimalisatie van de eigen organisatie. Denk daarbij aan 
het uitwisselen van ervaringen (best practices), waardering van 
medewerkers, training en coaching, betere onderlinge 
samenwerking en optimalisatie van processen.
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PROMOTERS…

vertellen anderen 

blijven langer

kopen meer
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Permanente onderzoeksomgeving

CUSTOMER INTIMACY DASHBOARD (CID)

In de snel veranderende markt is het steeds belangrijker om 
continue feeling met de markt te houden. Daarom kan het 
Promoter Activatie Programma gemakkelijk uitgebreid worden 
naar een permanente maatwerk onderzoeksomgeving voor 
de organisatie. 

Doorlopend objectief  meten bij de bron biedt snel inzicht 
en de mogelijkheid om adequaat bij te sturen in de 
veranderende markt. Ook kunnen er doorlopend allerlei 
activaties met verschillende doelgroepen uitgevoerd 
worden. Doordat de organisatie doorlopend feedback 
krijgt van klanten en relaties wordt een zelflerende 
organisatie gecreëerd.
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Doorlopend inzicht en activatie

W

Het CID maakt de conversatie die zich afspeelt rondom 
het merk zichtbaar. Op basis van de inzichten in de taal en 
beleving van de klant kan daarmee gericht de conversatie en 
activatie met diverse doelgroepen aangegaan worden.   

VOORBEELDEN VAN ACTIVATIES:

•  Peilen van huidige behoeftes geeft directe salesleads.

•  Aanbieden van een gratis kennismakingssessie.

•  Vragen naar de bekendheid met bepaalde elementen 
  van het aanbod of  de dienstverlening.

•  Tips of  aanbevelingen voor het werven van nieuwe   
  collega’s. 

•  Eigen service app onder de aandacht brengen, direct   
  te downloaden vanuit de survey.



23

Rapportage voorbeeld
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in welke situatie?  
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In contact blijven

Promoter activatie draait in feite om 
het opbouwen en onderhouden van 
waardevolle relaties. Relaties die 
voor beide partijen waardevol zijn en 
op een prettige manier onderhouden 
worden. 

Door voortdurend met elkaar in 
contact te blijven en de dialoog 
gaande te houden, blijf  je dicht bij je 
meest loyale klanten. Klanten vertellen 
je waar ze enthousiast over zijn. Doe 
je dingen die klanten niet waarderen? 
Dan hoor je dat direct. Op die manier 
houdt de klant de organisatie alert.

24
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Promoter activatie biedt waardevolle ondersteuning 

MARKETING SALES ORGANISATIE KOSTEN
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MARKETING VOORDELEN

•  De survey is een marketing actie op zich. 

•  Geeft richting aan alle communicatie inspanningen. 

•  Inzicht in bronnen van enthousiasme, aanbevelingsintentie 
  en gedrag.

•  Weten wie promoters zijn, aan wie er aanbevolen is en wat 
  er gezegd wordt. 

•  Verrijking van het klantbeeld maakt alle acties effectiever. 

•  De kwaliteit van de organisatie wordt transparant en deelbaar gemaakt.

MARKETING
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Presentatie voorbeelden

ENTHOUSIASME DELEN INVLOED
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SALES VOORDELEN
 
•  Peilen van huidige behoeftes levert vaak directe leads op.

•  Doelgericht targetten van specifieke klantsituaties
  gebruikmakend van complexe vraaglogica.

•  Inzicht in gebruik van social media door klant -en 
  netwerkrelaties.

•  Inzicht in hoe klanten bij voorkeur contact met de organisatie
  wensen te houden.

•  Levert testimonials op, enthousiaste uitspraken van klanten. 

•  Sales ondersteunende tools (saleskaart en social slides). 

SALES
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Sales ondersteunende tools
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ORGANISATIE VOORDELEN 

•  Geeft inzicht in kernwaardes waarin klanten zich herkennen. 

•  Ondersteunt de continuïteit van de formule. In de
  snel veranderende markt biedt doorlopend 
  meten snel inzicht en de mogelijkheid om adequaat 
  bij te sturen. Creëert een zelflerende organisatie.

•  Biedt een platform om nieuwe ideeën te toetsen. 
  Herkennen van kansen.

•  Draagt bij aan interne moraal en motivatie door focus 
  op positieve feedback.

•  Biedt input voor training en coaching van 
  staff  en medewerkers. 

ORGANISATIEORGANISATIE
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Wordclouds: de taal van de klant
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KOSTEN VOORDELEN

•  Inzicht in de effectiviteit van gebruikte marketing kanalen. 

•  Zorgt voor focus en aandacht voor de meest loyale klanten en 
  netwerkrelaties. 

•  Geeft inzicht voor optimalisatie van processen. Meting van de 
  kwaliteitsbeleving op de belangrijkste aspecten.

•  CRM database voor monitoring en managen van de klantrelaties. 
  Doorlopend inzicht via online rapportages.

•  Bevordert de samenwerking door ‘sharing of  best practices’. 
  Bijvoorbeeld tussen regionale vestigingen onderling en met het hoofdkantoor. 

KOSTENKOSTEN
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Effectiviteit van kanalen
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WAAROM WAARDEVOL ONDERNEMEN?  

• Unieke promoter activatie aanpak.

• Gericht op groei en bedrijfsoptimalisatie.

• Doorlopend meten en activeren bij de bron.

• Maatwerk advies en begeleiding.

• In-house trainingen en inspiratiesessies.

• State-of-the-art onderzoek tools.

• Praktische insteek, gericht op resultaat!

Autonome groei en continuïteit creëren
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Waardevol Ondernemen | Villa Leefdael | Kapelstraat 3 | 5740 AB  Beek en Donk 

Tel. 085 2103 909 | Info@waardevol-ondernemen.nl | www.waardevol-ondernemen.nl


