SUPERMAN MARKETING*
* Hoe je bedrijf voorstellen in 8 seconden vertrekkend vanuit de onderliggende
behoefte van je klant. En dit voor de goede zaak.
In deze MOTIVATIONAL KEYNOTE krijg je tools en methodes
aangereikt om door de ogen van je klant of doelgroep naar je
organisatie te kijken.
De nulmeridiaan loopt immers niet door jouw eigen ***. Hoe
kijk je verder dan je eigen bril. Waarom moeten mensen kiezen
voor jou? Welke klanten wil je niet? Hoe kan je vol zwanger
zijn van je aanbod? Hoe kijkt je klant naar jou?
Herman tovert in een grappige, spitse en ietwat
confronterende stijl met de belangrijkste marketingtrukken.
Met zijn directe Gentse branie zorgt hij er voor dat je marketingcommunicatie nog nooit zo goed begreep:
Condoomklanten. Waarom die nulmeridiaan niet door je eigen gat loopt? De 2,2 manieren waarop met jou wordt
gecommuniceerd. Waarom Gilette geen scheermesjes verkoopt. Welke geriefkes zitten aan je product?

VOOR WIE?
* Voor iedereen die uit de toverhoed van marketing wil stelen voor de goede zaak. Vooral als je weerstand voelt bij het
woord “marketing”: directies, communicatiemedewerkers, stafmedewerkers, management van organisaties en bedrijven die
de vlucht vooruit willen nemen.

* Voor profit bedrijven en non-profit organisaties die de motor van maatschappelijke of ecologische verandering zijn.
Voor organisaties met ambitie die hun missie willen realiseren, die het potentieel hebben te groeien, of op een kantelpunt
staan.

HET EFFECT VAN DEZE KEYNOTE IS:

1. Je bekijkt de kern van WAT je doet

2. Je gaat naar huis

3. Je ziet de noodzaak om als

door de ogen van een klant.

met een pitch die staat.

merk naar buiten te gaan.

CONCREET
HET EFFECT VAN DEZE KEYNOTE IS:
KEYNOTE – SUPERMAN MARKETING
> Herman Janssens
> 1 uur + opties voor meer of minder + opties voor workshops

Bel voor meer info
of prik alvast een datum
Koenraad: 0476/64 28 49
koenraad@strategiesandleaders.com

www.strategiesandleaders.com

Kantoor: Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent

Herman: 0499/22 18 11
Herman@strategiesandleaders.com

