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Voorwoord
Communicatie met je klanten. Eigenlijk doe je niets anders. Of het nu het
uitbrengen van een offerte is, een telefoongesprek met een van je vaste
klanten, of het voeren van een verkoopgesprek. Met alles wat je doet en
zegt, zet je een beeld neer bij je klanten. En dat beeld bepaalt voor een
belangrijk deel of je klanten tevreden zijn over jou en jouw diensten en
producten.
Het is de kunst ervoor te zorgen dat klanten je zien zoals je bent en wilt
zijn. Bijvoorbeeld: betrouwbaar, professioneel en niet te duur. Kortom: je
wilt dat ze zien wat je in huis hebt, waardoor ze graag klant van je worden
of klant bij jou blijven. Dit doe je door een klantgerichte communicatie. Je
bent klantgericht wanneer je je inleeft in de situatie en de behoeften van
je klanten en daarop inspeelt met jouw communicatie. Je stelt dus de
klant centraal.
Direct toepasbaar
Dit boek is geschreven voor ondernemers die geen tijd hebben voor veel
theorie en snel en gedegen willen weten wat ze kunnen doen om succesvol te zijn in de contacten met hun klanten. In dit boek heb ik alle middelen en mogelijkheden benoemd die in mijn ogen bijdragen aan dat
succes. Je vindt hierin checklists, stappenplannen en tientallen bruikbare tips. Hiervoor heb ik geput uit mijn ervaring als communicatiemanager
en -adviseur en uit mijn ervaring als ondernemer. Uit de boeken en bronnen die ik heb gebruikt, heb ik elementen gehaald die je morgen direct in
de praktijk kunt toepassen. Verder vind je in dit boek interviews met drie
ervaren ondernemers. Voor het gemak heb ik in dit boek de mannelijke
aanspreekvorm gebruikt. Hiervoor kan je uiteraard ook de vrouwelijke
vorm lezen.
Opzet van het boek
Dit boek is onderverdeeld in drie delen: mondelinge communicatie,
schriftelijke communicatie en digitale communicatie.
Deel 1: Mondelinge communicatie
Mondelinge en persoonlijke communicatie is de meest krachtige communicatie die er is.
In de eerste zes hoofdstukken van dit boek lees je hoe je klanten gastvrij
ontvangt en een goede indruk achterlaat. Je leest welke acht fasen je
kunt onderscheiden in een verkoopgesprek. Als je deze fasen volgt,
maak je de meeste kans dat een klant tot aankoop overgaat. Verder lees
je hoe je klanten vriendelijk te woord staat aan de telefoon en hoe je een
11
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pakkende presentatie geeft. Heb je toch ontevreden klanten? Na het lezen van dit boek weet je hoe je hiermee omgaat. Tot slot maak je kennis
met diverse verrassende evenementen die je kunt organiseren: van een
congres tot een open dag.
Deel 2: Schriftelijke communicatie
Hoofdstuk 7 tot en met 11 gaan over schriftelijke communicatie. Je leert
alle geheimen van het schrijven van een pakkende tekst. Of je dat nu
toepast in de brieven die je schrijft of voor een folder, nieuwsbrief of bedrijfsblad. Je leest ook hoe je jouw boodschap overtuigend overbrengt
in een advertentie of een persbericht.
Deel 3: Digitale communicatie
Jij en jouw bedrijf kunnen niet meer zonder digitale communicatie.
Hoofdstuk 12 tot en met 15 gaan hier dieper op in. Hoe richt je een website in en hoe maak je jouw website nog beter vindbaar? Ook leer je wat
nodig is om een elektronische nieuwsbrief (e-zine) uit te brengen. De
laatste hoofdstukken gaan over social media: hoe maak je met je bedrijf
zo goed mogelijk gebruik van LinkedIn en Twitter? En hoe kun je negatieve reacties op internet een halt toeroepen? Met deze informatie maak
je optimaal gebruik van de mogelijkheden die het internet je biedt.
Vincie van Gils
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