AUTHENTICITEIT IS DE SLEUTEL TOT
SUCCESVOLLE MARKETING
Succesvolle marketing is datgene doen waar jouw bedrijf
aandacht mee genereert, wat jou helpt je verhaal te
doen en wat jouw community laat groeien. Dat is geen
h o g e r e w i s k u n d e , d a t i s v o o r a l h e e l e r g l e u k . Wa n t d e
beste marketing draagt uit wie jij bent. En daar helpt
Authentieke.organisatie je bij.
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Authentieke.organisatie
ondersteunt
ondernemers en organisaties in het
ontwikkelen en uitvoeren van hun
marketingstrategie om deze als een
vonk van inspiratie te laten overslaan
op hun klanten. Authentieke.organisatie
begeleidt ondernemers een heus vuur
te stoken van hun strategie. Dit alles
vanuit de kracht van creativiteit, plezier
en verwondering. Verwondering is het
begin van inzicht.

Authenticiteit verbindt organisaties en
hun klanten. Juist door deze verbinding
ontstaan nieuwe ideeën, producten en
diensten. Een authentieke organisatie
handelt vanuit de intrinsieke motivatie om
klanten datgene te bieden wat zij nodig
hebben, om de organisatie optimaal te
laten ondernemen. Om dit te bereiken
heeft Authentieke.organisatie een actief
begeleidingsprogramma. Van denken naar
doen.

“ VAN EEN KLEINE VONK KOMT VAAK EEN GROOT VUUR.

Creativiteit geeft richting aan je marketing.
Creatieve marketing creëert en bevordert
betrokkenheid en vertrouwen van klanten. Zij zijn
de ambassadeurs van je organisatie. Marketing
versterkt je merk en markt en vergroot de
waardering van je klant. Duidelijke keuzes over de
koers van je bedrijf werken als een magneet voor
klanten.
Authentieke.organisatie leert organisaties innovatieve
ideeën, diensten/producten en oplossingen te
ontwerpen. Dat doen we door te prikkelen, uit te
dagen, te confronteren en vooral door te stretchen.
Een beetje rekken en strekken maakt je flexibel en
wendbaar. Want innoveren is als hersengymnastiek
en dat mag best een beetje pijn doen af en toe. Graag
zelfs. Want dat geeft je nieuwe inzichten. En soms
zelfs een andere mening. Maar bovenal groei en daar
gaat het om.

STRETCH
“ VERWONDERING IS HET BEGIN VAN ALLE WIJSHEID.

Marketing is een continue herhalend proces
van vernieuwen, verdiepen, verbeteren en
verbinden. En goede ideeën worden niet driehoog-achter geboren, die ontstaan tijdens je
werk met je klanten.

Echt oprechte marketing ontwikkel je samen
met je klanten, zonder klanten immers geen
bestaansrecht. Echt weten wat jouw klant
beweegt en vooral wat hij/zij nodig heeft, dat zou
de basis van ieder bedrijf moeten zijn.
Daarom haalt Authentieke.organisatie de klanten
binnen de organisatie om samen toekomstgericht
te ondernemen. Een win-win-situatie, want de
klant krijgt het product waar hij om vraagt en de
organisatie is van toegevoegde waarde.

JE BENT
Wie ben je? Wat is je talent, drijfveren,
missie en kernwaarden? Welke rol neem
jij in binnen de organisatie? Wie is de
ander en wat is zijn/haar rol?

WAT
Wat is je klantbelofte en waar staat je
merk voor? Wat is je doel en welke
wensen zijn er? Wat is je huidige gedrag,
welk gedrag is nodig en voor wie doe je
dit?

JE DOET

IK ZIE
Welke producten en diensten lever je?
Waar liggen de kansen? Welke ideeën
zijn er en hoe kan je de organisatie
versterken? Marketing start nu!

WAT
“ EEN DOEL ZONDER PLAN IS SLECHTS EEN DROOM.
Als je mensen mee wilt nemen in de energie van jouw organisatie, dan is het belangrijk
om eerst terug te gaan naar je eigen talent en je rol in de organisatie. Pas dan kan je de
vonk van inspiratie over laten slaan naar een ander.
Daar zijn slechts vijf stappen voor nodig: van binnen naar buiten, van divergeren naar
convergeren, van mogelijkheden naar focus. Van vernieuwen naar verbinden. Van
denken naar doen.

Welk businessmodel kies je? Welke
communicatie(kanalen) zet je in? Wie is
er verantwoordelijk en hoe stimuleer je
eigenaarschap? Van idee naar product.

JIJ BENT
Wat heb je verder nodig? Coaching on
the job? Motivatieversnellers? Sparring?
Alles is in jou aanwezig. Geef jezelf
ruimte en vertrouwen om je marketing
uit te voeren.

Authenticiteit is de sleutel tot een gelukkige organisatie. En in een gelukkige organisatie
bruist het van de ideeën, worden deadlines altijd gehaald, werken de mensen met plezier
samen en zijn de klanten fan. Jouw organisatie een authentieke organisatie: dat kan en wij
helpen je daarbij. Marketing is niet zo moeilijk als je maar weet hoe. En vooral: wat jouw
manier is. Want iedereen is creatief, maar niet iedereen is creatief op dezelfde manier.
Gelukkig niet, want dan werd het misschien wel een enorme chaos met veel ideeën die
verzanden. Of het werd heel saai met allemaal kopieën. De enige die oprecht origineel
kan zijn met jouw product/dienst ben je zelf. En wij helpen je jouw originaliteit naar
boven te halen en in te zetten om de wereld te veroveren.

“ WIJ HOUDEN VAN FIKKIE STOKEN, NIET VAN BRANDJES BLUSSEN.

“ AANBOD MARKETINGTRAJECT
WORKSHOPS
In een serie van vijf wekelijkse workshops van ieder vijf uur gaan we samen in een groep
van vier personen aan de slag met jouw (persoonlijke) marketing. Aan het einde van deze
workshops heb jij je marketingstrategie en je communicatieplan helder.
Workshop 1. Jouw authentieke kern: levensmissie, kernwaarden, talent en drijfveren
Workshop 2. Dromen en beren op de weg
Je leert welke dromen je hebt, wat je visie en missie is, welke zaken je tegenhouden deze
dromen te verwezenlijken, wat je nodig hebt om in actie te komen en welke middelen en
samenwerkingspartners je hierbij kunnen helpen.
Workshop 3. Creatief denken: van Productperspectief naar Klantperspectief
Hoe haal je het beste uit jezelf? Wat heeft je klant nodig en waar kan jij hem in voorzien?
In deze training leer je creatief en associatief denken en doen. Je leert jouw eigen
innovatieve product of dienst te ontwikkelen. Van idee naar product!
Workshop 4. De marktkraam
Je hebt je product. Daar ga je je marktkraam mee vullen. Aan wie wil je je product
verkopen of weggeven? Welke middelen zet je in om die klant te bereiken? In deze
training leer je doelgericht en resultaatgericht communiceren en ga je naar huis met jouw
plan om de markt te gaan veroveren.
Workshop 5. De verwezenlijking
Kom in actie! We maken samen een actieplan om jouw resultaten te halen dit jaar. En om
je aan je plan te houden ga jij een contract aan met jezelf.
COACHING
Na deze reeks ga je aan de slag met jouw bedrijf. Authentieke.organisatie ondersteunt je
in het inrichten van je standaard communicatiemiddelen (nieuwsbriefautomation, SEO).
Voor het vormgeven van een huisstijl, folder of andere communicatiedragers vragen we
een meerprijs. Iedere twee weken, een half jaar lang ben je een uur welkom voor:
Stap 6. De verwondering
Jij kan alles! Verwonder je over jouw kunnen.
KOSTEN
€ 2.500,- voor het gehele traject. Start 14 september 2018.

“ WEES MEESTER EN VORMGEVER VAN JEZELF.
Authenticiteit is mijn geloof.
Ieder mens is namelijk uniek,
ieder bedrijf ook. Ik help
jou je plek in te nemen in
deze wereld; als mens, team
en organisatie. Alles is al
aanwezig. Je hoeft het alleen
maar naar boven te halen:
jouw toegevoegde waarde.
De beste versie van jezelf.
Creativiteit en originaliteit zijn
mijn tools. Mijn toegevoegde
waarde voor jouw bedrijf
is verwondering tot stand
brengen, inzicht bieden

en mensen laten aarden in
hun eigenwaarde. Juist dan
ontstaat innovatie. Dit alles
met lichtheid en een hoop
plezier.
Je kunt mij inhuren voor
advies, strategie en
implementatie op het gebied
van marketing. Mijn grote
vertrouwen in mensen maakt
dat ik dichtbij mag komen
en we vol plezier samen
een nieuwe weg inslaan.
Samen ontwerpen we jouw
authentieke organisatie.

Monique van Meel
06 41204021

AUTHENTIEKE.ORGANISATIE
Authenticiteit als basis voor conceptontwikkeling en
marketingstrategie
Mr. H.F. de Boerlaan 107
7411 AH Deventer
06 41204021
info@authentieke.org
www.authentieke.org
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