
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Marketing + Sales = Verleiden   
Laten we gemakshalve aannemen dat je aanbod klopt. Daar kan overigens ook veel 

mis mee zijn, maar dat is een ander chapiter. Dus de aanname is hier dat het aanbod 

iets is waar voldoende mensen iets aan zouden kunnen hebben. In zakelijke zin dan, 

want de aanname is tevens dat we het hier over B-to-B hebben – de consumenten-

markt is iets heel anders.  

 

De kern is je in de koper verplaatsen: waarom zou hij/zij er iets aan hebben? Bottom 

line is uiteraard ROI – Return on Investment. De aankoop moet meer geld opleveren 

dan ‘ie kost. Bij voorkeur is de terugverdientijd makkelijk uit te rekenen. 

Dat kan ‘m zitten in gemak – doorlooptijden van handelingen worden verkort. En 

kosten dus minder geld. Zo is er meer in de sector ‘kostenbesparing’. Maar er is ook 
de sector ‘verrijking’: dat je bijdraagt aan het gegeven dat je  klant weer meer aan 

zijn/haar klant kan vragen. Waar het dus tevens om gaat is de klant van je klant te 

kennen – dat is het ware ‘verplaatsen in’. Dus achter je klant te kunnen kijken.  

 

Zo heeft je prospect/klant een paar rationele motieven om al dan niet tot aankoop 

over te gaan. Maar, helaas of gelukkig, zijn er ook nog irrationele motieven. Die 

hebben te maken met de lading die er aan het gebodene kleeft – dat is gerelateerd 

aan merkwaarde (de Rolls Royce onder de...etc.), reputatie, associaties en uiteindelijk 

aan zoiets als lifestyle en ‘wereldbeeld’.  
Allemaal koopmotieven die de verleider op z’n duimpje moet kennen. De verleider 

zegt wat de te verleiden persoon wil horen. Alleen moet het wel kloppen!  

Maar hieraan voorafgaand is de vraag: wie is eigenlijk die persoon die verleid dient te 

worden? Vertaald is dat de vraag naar wie de meeste koopmotieven heeft om van  

jouw aanbod gebruik te willen maken. Hier kan je dus heel veel onderzoek naar laten 

doen, maar hoe zinvol dat is hangt heel erg af van de situatie.  

Begin eerst maar eens met de volgende exercitie (lees door op de volgende pagina): 
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Meer omzet & meer marge  
 

In ondernemingen zijn er plekken waar het geld verdiend 

wordt en plekken waar het geld uitgegeven wordt. Dat 

laatste zijn velen goed in, degenen die het eerste kunnen 

zijn veel zeldzamer.  

Om klanten zo ver te krijgen dat ze het gevraagde geld 

willen betalen voor wat jou een goed plan leek om te gaan 

verkopen, moeten er veel dingen kloppen.    
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Voor meer informatie: 

+31.6.43915308 

https://entropieadvies.nl 

info@entropieadvies.nl         

West-Peterstraat 12                

6822 AA Arnhem 

https://entropieadvies.nl/
mailto:info@entropieadvies.nl
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Wie zit op jouw aanbod te wachten?  
 

Doelgroepen & koopmotieven    
Exercitie: begin met (uitputtend) op een rij te zetten welke koopmotieven er 

kunnen spelen. Ga dan brainstormen over de doelgroepen waar die 

koopmotieven bij uitstek voor gelden. Ga dan weer wegstrepen en probeer tot 

zoiets als de ‘ideale klant’ te komen.  Laat je ‘onderbuikgevoel’ gerust 

meespreken. Toets de ideale klant(en) vervolgens  aan een rijtje criteria dat je 

opstelt. Zodat er wel een kloppende ‘business case’ uit de bus komt rollen.   
 

Sales-funnel management    
 

  

Wat levert het op? 
Hoewel elk traject een unieke route kent, wordt er gewerkt vanuit een 

vaste filosofie & aanpak.   

Drie kenmerken staan hierin voorop:  

 

 

   

 

 

  

 
 

Sales funnel management  

Als je duidelijkheid hebt over wie voor je verleidingsstrategieën in aanmerking 

komen, is het vervolgens een heel traject om die strategieën uit te werken tot 

een geolied werkende ‘sales funnel’.  
Als een jager die zijn prooi kent, is het zaak het gedrag en de gewoontes van je 

prooi te ontdekken: waar komt hij drinken, wat zijn veel gebruikte  

 

 

 

 

 

 

looppaadjes? Zodat je weet waar je je boodschap moet droppen om de grootste 

trefkans te creëren. Dan is dus vers twee wat die boodschap moet zijn.  En dat 

heeft weer alles te maken met die koopmotieven – rationeel,  maar dus ook zeker 

met een op het gemoed inwerkende lading. Die moet zo naar de prospect 

geslingerd worden dat ‘ie met een haakje stevig vast blijft zitten. Met een 

verrassende twist, die alleen maar aan een creatieve geest kan ontspruiten. 

 

Naar de realiteit van de marketeer vertaald, hoe span je webdraden op het 

internet om je prospects zo effectief mogelijk in te vangen? Dan moet je in staat 

zijn om te identificeren wie je website heeft bezocht, hoe lang hij/zij heeft  

rondgekeken en waar hij/zij zich met name in heeft verdiept. Dan is er bij 

voorkeur een tussenstap van automatische opvolging met vervolgboodschappen, 

zodat een doorlopende,  zelf-genererende leadproductie ontstaat. Als je dan 

beschikt over big data heb je achtergrondkennis van je prospects, die niet zomaar 

voor het oprapen ligt. Op het moment dat je dan contact opneemt met je 

prospect, bijvoorbeeld door te bellen, heb je een enorme voorsprong en weet je 

optimaal welke koopmotieven je moet kietelen. Wel eerst  even de ‘waakhond’ 
passeren – de receptionist/secretaresse, die wellicht instructie heeft gekregen de 

‘baas’ af te schermen.   
Is de bedoelde contactpersoon aan de andere kant van de lijn aanwezig, dan 

vergt het getrainde gesprekstechnieken om in korte tijd door te dringen.       

              Verri jking                   Voordeel                        ROI

    WEB    LEADS     CALL       CP C0NTACT     TEST   0RDER 

            Identi ficatie            1e blokkade                      Offerte
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Hoe kom je binnen?  
 
Gesprekstechnieken     
Doel van de telefonade is om binnen te komen, oftewel een afspraak te krijgen. 

Tijdens die afspraak moet het gebeuren: de volgende stap in de sales cycle 

afdwingen. Afhankelijk van de sales cycle kan dat van alles zijn, bijvoorbeeld een 

gratis testfase van het een of ander. En uiteindelijk de order die wordt gescoord.   

 

Alles bij elkaar heel veel stappen om allemaal heel goed te doen. Om dat niet 

allemaal zelf te hoeven uitvinden kan je Entropie Advies inschakelen. Je kan ook 

daadwerkelijk heel veel uit handen laten nemen.  

      

Uitvoerende activiteiten  
Advisering 

 Visie  Strategie  Plan 

 Doelgroepenonderzoek, marktpotentieel 

 Businesscases  

 Portfoliosamenstelling 

 Dienst- & productbeschrijvingen 

 Sales documentatie: leaflets, factsheets, referentie cases, whitepapers en 

teksten voor websites  

 Branchespecifieke presentaties 

 Sales cycle matrix en benodigde materialen 

 Ondersteuning in opstellen offertes, offertetemplates, opdrachtbevestigingen, 

contracten 

 Leadkwalificatie criteria 

 Calculatiemodellen 

 Service Level Agreements   

 

 Training  

 Commerciële trainingen; Accountmanagement (alle niveau’s) 
 Resultaatgericht leidinggeven; salesmanagement (alle niveau’s) 
 Effectief onderhandelen  

 Telesales als krachtig acquisitiemiddel; Inbound/outbound telefoonverkeer 

 Klachtenmanagement  

 Verkopen op beurzen 

 

Wat levert het op? 
> Je hebt de zekerheid dat je je aanbod winstgevend kunt afzetten aan de  

    geselecteerde  doelgroepen 

> Je weet hoe je je doelgroepen optimaal kunt bereiken met de juiste communicatie mix  

> Omzetverhoging en verbeterde winstgevendheid tegen de laagste investeringen  

> Je onderneming is net zo sterk als je mensen. Permanente ontwikkeling maakt sterk!  

 


