Buurten
voor je business
Zichtbaar zijn tussen andere bedrijven en aanbieders, dat is een belangrijke pijler
van het ondernemerschap. Alleen als je in beeld bent, op welke manier dan ook,
kun je de aandacht krijgen van potentiële klanten en nodig je bestaande klanten
uit om weer bij jou te kopen. Nodig? Zeker! Makkelijk? Echt niet!
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Virtuele hand opsteken

En wist je dat je ook online kunt ‘buurten’? Ook op jouw

socialmediakanalen bevinden zich waardevolle contacten.
Iedereen die de moeite heeft genomen jou te volgen op
social media heeft al aangegeven interesse te hebben in
jouw diensten of producten. Als ze je via je privé-account
volgen, geven ze aan jou als persoon interessant, leuk of
aardig te vinden. Die keuzes van mensen op social media
kun je vergelijken met de mensen uit jouw leef- en werkomgeving. Ook zij steken virtueel een hand naar je op om je
gedag te zeggen en als ze reageren op je berichten tonen ze
hun betrokkenheid bij jou.
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omgeving daadwerkelijk te zien en te reageren op hun initia-
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oprecht betrokken bent en niet het buurten bewust inzet om
jezelf bedrijfsmatig te profileren. Dat hebben mensen snel

Kijk eens met een andere bril naar de ouderwetse kanalen

door en dat zullen ze je niet in dank afnemen.

die er al zijn en naar het gebruik van je social media. Om jou
heen bevinden zich waardevolle contacten die jou kunnen

Door oprecht betrokken te zijn met wat er speelt bij mensen

helpen met jouw bedrijf zichtbaar te maken. Maak tijd voor

zo dicht bij jou, creëer je een soort ambassadeurschap voor

een praatje, toon oprechte interesse en kijk wat er gebeurt.

jou als persoon en daarmee ook voor jouw bedrijf. Mensen

Ik hoor het graag! ←

zullen je waarderen om wie je bent en als ze dan in gesprek
komen met iemand die op zoek is naar wat jij aanbiedt, reken
maar dat ze jou dan zullen noemen. Ook gaan mensen over
je praten, dat is nu eenmaal onvermijdelijk, en om je te duiden aan derden die jou niet kennen, zal je bedrijf ook zeker
genoemd worden. En kijk eens wat er dan gebeurt… dan ben
je opeens zichtbaar bij een potentiële klant.

Kopen bij een ‘tof persoon’

Buurten, een bakkie doen en vanuit oprechte interesse reage-

ren op wat mensen vertellen, zowel offline als online, maakt

Marleen van Baal coacht ondernemers in de hondenbranche vanuit haar bedrijf HondZakelijk, waarbij ze zich
zowel op de zakelijke en praktische als de persoonlijke
kant van het ondernemerschap richt. Ben je
benieuwd wat HondZakelijk voor jou kan betekenen? Mail Marleen dan via marleen@hondzakelijk.nl
voor een gratis telefonische InZicht-sessie. Binnen
een halfuur krijg je waardevolle tips en weet je of
een HondZakelijk-coachtraject bij jou past.

dat je zichtbaar bent en mensen zullen je hierom waarderen;
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