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GA NIET IN DE ANGST 
Begin niet te bevriezen. Blijf niet stilzitten en wachten tot er nieuwe klanten
komen. De kans is groot dat je minder klanten zal hebben, dus als je niets
doet, wordt het alleen maar erger. Mijn filosofie luidt als volgt; 'Als Mozes
niet naar de berg komt, dan duwen we de berg naar Mozes.' Blijf dus niet
bij de pakken zitten en blijf in beweging!

BLIJF INVESTEREN IN MARKETING 
Wat veel ondernemers doen in tijden van crisis, is het schrappen van hun
marketingkosten. Maar als je minder aan marketing doet in tijden waarin er  
minder klanten komen, dan komen er nóg minder klanten. Blijf investeren
in marketing zodat je, in tegenstelling tot je concurrenten, de klanten die
nog bereid zijn te consumeren, binnen haalt. 

HOUD JE KOSTEN IN DE GATEN 
In tijden van recessie is het niet de moment om roekeloze uitgaven te
doen. Denk goed na bij elke investering. Is deze wel nodig? Gaat je bedrijf
hier beter van worden? Voer enkel investeringen uit waardoor je kan
optimaliseren en/of maximaliseren.  
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04 FOCUS OP JE IDEALE KLANT 
Je ideale klant is een klant waarvoor jij jouw product of dienst aanbiedt én
waar jij graag mee samen werkt. Wanneer je deze ideale klant bepaald
hebt, kan je je marketingactiviteiten hierop afstemmen. Hierdoor kan je
veel gerichter klanten aantrekken én je marketingbudget slimmer
spenderen, win-win!   

BEPAAL HET JUISTE AANBOD 
In crisistijden is het belangrijk om je aanbod af te stemmen op je ideale
klant. In sommige gevallen is het zelfs een goed idee om het te wijzigen.
Wanneer je bijvoorbeeld een laag segment bedient, kan je een nieuw
aanbod overwegen dat gericht is op een hoger segment. Deze mensen
zullen minder last hebben van de stijgende energieprijzen en sneller
bereid zijn te blijven consumeren. Zorg er dus voor dat ook je aanbod
dynamisch mee beweegt met de omgevingsfactoren van vandaag en
morgen. 
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Wil jij groeien met je bedrijf? 
 

Vraag dan een gratis strategiesessie aan via onze website: 
jarnodesmet.be/gratis-strategiesessie/ 


