
    Meer weten over merkwaarden?

 www.krusebc.nl/ken-jij-je-merkwaarden

Op www.canva.com maak je 
zelf op eenvoudige wijze visuals 

voor sociale media e.d.
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Ontwikkel een huisstijl
Onderdelen daarvan zijn: logo, kleur, vorm, beeldmateriaal, tone-of-voice.  

En bedenk een pakkende tagline en/of pay-off die samen met je logo een goede  

eerste indruk geven van je bedrijf.

Wat is je strategie?
Bepaal wat je wilt bereiken op korte en lange termijn. Wat heb je nodig om je doel

te bereiken? Wat laat je zien of deel je uit om kennis te maken en vertrouwen te winnen?

Herkenbaar
Gebruik je huisstijl bij al je communicatie en promotie. Begin met je visitekaartje en 

je e-mailhandtekening. Draag met trots de identiteit van jouw bedrijf uit!

Bouw je website
Je strategie zorgt voor verbinding (leads). Geef dit een opvallende plek op de homepage. 

Maak in elk geval een pagina met je aanbod en een pagina over jouw/je bedrijf. 

Maak gebruik van stap 1 t/m 6: dat maakt je herkenbaar en geloofwaardig.

Maak een plan
Geen resultaat zonder actie! Maak een plan om online en offline zichtbaar te worden. 

Plan het in je agenda! Deel je kennis en inspiratie en vergeet niet om het publiek naar 

je website door te sturen. 

Zichtbaar 
onder de aandacht!
Laat zien wat je waard bent dan krijg je de aandacht die je verdient!
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  Maak een collage of maak op Pinterest 

een bord aan met beelden waarmee je de beleving 

van jouw bedrijf visualiseert!

3 Voor wie?
Met wie werk je het liefst? Met wie bereik je het beste resultaat 

en waarom? Wat ziet, hoort, voelt, denkt en zegt jouw klant? 

Welke beleving past daarbij?
Welk gevoel wil je uitstralen? Hoe wil je dat anderen over je praten? Welke beleving wil je achter-

laten. Welk beeld en welke taal past daarbij? Past er een bepaalde geur, smaak of geluid bij?

Elk bedrijf is uniek
Kies 5 merkwaarden voor je bedrijf. Waarden die er samen voor zorgen dat  

je onderscheidend bent. Deze kernwaarden maken jouw bedrijf uniek!

Volg deze 10 stappen en voer de opdrachten zorgvuldig uit. Dan word je zichtbaar en krijg je de aandacht die je verdient. Hulp nodig? 

Ik help je graag naar de 10. Bel 06 52 47 1118 of stuur me een mail m.kruse@krusebc.nl en kijk voor meer informatie op www.krusebc.nl

    Download de brandingcirkel om 
alle stappen in te vullen. 

www.krusebc.nl/brandingcirkel-downloadenWaarom?
Wie ben je, wat doe je en waarom? Wat wil je bereiken? Waar ben je goed in? Waar 

gaat je hart sneller van kloppen?


