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Eenvoudige alternatief
Verkry jou gekose teikenmark se mening oor jou 
produk/diens aan die begin van die ontwikkelingsiklus.

Verkry kliënte 
se insette 
wanneer 
produkte/ 
dienste 
ontwikkel 
word
Die normale verloop van gebeure in ’n besigheid 
wanneer ons ’n nuwe produk of diens ontwikkel of ’n 
bestaande een wil verbeter, sien gewoonlik as volg 
daaruit:

 Iemand in die besigheid kry ’n blink idee.

 ’n Sakevoorstel en produk-/diensspesifikasie 
word saamgestel.

 Die voorstel word goedgekeur (of afgewys).

 Indien goedgekeur, word die hulpbronne aan die 
ontwikkelingsprojek toegeken.

 Die klaar produk/diens word bemark.

Die grootste uitdaging van hierdie benadering is dat 
ons self meestal nie die potensiële kopers/gebruikers 
van ons produkte/dienste is nie. Dit verbaas ons 
dikwels dat ons “niemand het nog aan ons nuwe 
uitvinding gedink nie”-produk/diens nie na wense 
presteer nie.
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Waar  
moet ek 
begin?

 Formuleer baie duidelik wat jy die teikengehoor wil vra. 
Meet elke woord af.

 Maak seker presies wie jy gaan teiken met die produk/
diens.

 Bestaande kliënte (wat binne die teikengehoor val) is ’n 
goeie vertrekpunt.

 Stel ’n kort meningsopname saam op ’n geskikte 
tegnologieplatform (daar is verskeie alternatiewe –  
www.surveymonkey.com is een met ’n gratis funksionele 
weergawe).

Die skakel na die meningsopname kan dan met ’n inleidende 
nota aan die gekose navorsingsgroep ge-e-pos word.

 Jy kan ook by die Punt-van-Verkope kliënte se insette 
versoek terwyl hulle wag om gehelp te word.

 Jou besigheid se webtuiste kan ook ingespan word deur 
byvoorbeeld weekliks ’n aanlyn- meningsopname te plaas.

 Sakekamers is ook ’n goeie plek om insette te verkry.

Nadat die terugvoer ingewin en die inligting verwerk is, is 
dit van kardinale belang om sinvolle en toepaslike insette en 
voorstelle in te sluit by die produk-/diensontwikkelings-proses. 
Ek het al telkemale gesien dat goeie raad blatant geïgnoreer 
word.

Twee voordele as 
klïente deelneem

 hulle spesifieke voor- en afkeure is 
uit die staanspoor bekend en

 hulle neem mede-eienaarskap om ’n 
gehalte uitset te verseker.

’n Produk/diens 
wat rondom 
die spesifieke 
behoeftes van 
’n teiken kliënt 
ontwerp is, 
se kans om 
suksesvol te wees 
is doodgewoon 
beter.

Kwantifiseer die mees kritieke finansiële  
beplanning risiko in jou besigheid. VIND MEER UIT

Gelisensieerde Verskaffer van Finansiele Dienste

http://www.surveymonkey.com
http://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/1-2-3of-business/Pages/1-2-3-of-business-owners.aspx/?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
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Hoe om my 
waardevolste 
kliënte te 
identifiseer
Sonder kliënte het ons geen besig
hede nie. Maar dit gebeur so 
dikwels dat ons te veel tyd, moeite 
en hulp bronne aan die verkeerde 
soort kliënte bestee – kliënte wat 
ons hulp bronne kan uitput sonder 
om veel tot ons winsgrens by te dra.
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Licensed Financial Services Provider

Stel die profiel van ’n waardevolle kliënt vas 
deur na die volgende eienskappe te kyk:

Pas die volgende 
riglyne toe

 Individu of besigheid

 Indien ’n besigheid, hoe 
groot?

 Ouderdom

 Geslag

 Bedryf

 Kliënt se belange

 Kooppatrone (Watter 
produkte koop hulle, 
waar koop hulle, wanneer 
koop hulle, hoe betaal 
hulle vir hul aankope?)

Dra kennis van wat ’n kliënt waardevol 
maak:

 Hulle koop hoë-winsgrensprodukte/-dienste.

 Hulle betaal die gekwoteerde prys en kibbel nie daaroor nie.

 Hulle bestel minder gereeld, maar wanneer hulle ’n 
bestelling plaas, is dit ’n lywige een.

 Hulle hou by hul ondernemings – bestellings word nie 
gekanselleer of verander nie.

 Hulle betaal betyds.

 Hulle put nie jou naverkoopsdiensvermoë uit nie.

 As hulle besighede is, identifiseer dié wat uitbrei en meer 
van jou produkte/dienste sal benodig.

 Hulle beweeg in invloedryke kringe en kan ’n waardevolle 
bron van verwysing vir jou besigheid wees.

Alle kliënte is nie gelyk en regverdig nie dieselfde vlak van 
betrokkenheid nie. 

Ons moet alle kliënte altyd met 
respek en waardigheid behandel. 
Dit is egter ’n produktiewe 
sakebeginsel om jou diensaanbod 
en vlak van betrokkenheid onder 
kliënte te differensieer volgens hul 
waardebydrae tot jou winsgrens.

Licensed Financial Services Provider

Besigheidseienaar, is jou besigheid Finansieel Fiks? 
Kry jou gratis Finansiële Fiksheids-analise hier. 
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiele Dienste VIND MEER UIT

http://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/financial-fitness-analysis.aspx/?tp=2&sp=79&cp=001&bp=001
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Laat jou 
kliënte 
namens 
jou praat
Die konsep van virus
bemarking word reeds 
sedert die 1990’s toegepas 
en gedebatteer. Die koms 
van die sosiale media het 
dit as nog ’n element in 
die bemarkingsmengsel 
voortgestu. Om egter 
werklik besigheidswaarde 
uit die sosiale mark te 
onttrek, is die uitdaging 
wat alle bemarkers wat 
hierdie bemarkingspad 
ten volle wil gebruik, in die 
gesig staar.
Wikipedia se definisie van virusbemarking 
sê: “Dit is ’n metode van produkbevordering 
wat daarop vertrou dat kliënte self ’n idee, 
produk of diens sal bemark deur hulle 
vriende daarvan te vertel – gewoonlik per 
e-pos”. Oxford University Press se definisie 
lui: “’n Bemarkingstegniek waardeur 
inligting oor ’

Drie basiese 
kriteria
Volgens bemarkingsprofessore Andreas 
Kaplan en Michael Haenlein (beide 
van die ESCP Europe Business School 
- Parys-kampus), moet daar aan drie 
basiese kriteria voldoen word om 
virusbemarking te laat werk, te wete:

 Die regte boodskap moet 
oorgedra word

(Slegs maklik onthoubare en genoegsaam 
interessante boodskappe wat aan ander 
oorgedra word, het die potensiaal om die 
virusbemarkingsfenomeen aan te dryf.)

 aan die regte 
boodskappers

(Daar is verskillende boodskappers – 
mense wat hul vingers op ’die pols’ hou, 
mense met groot sosiale netwerke en 
verkoopspersone met die vermoë om ’n 
boodskap te versterk.)

 binne die  
regte omgewing 

(Die tydsberekening en konteks van die 
bekend stelling van die veldtog moet reg 
wees.)
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Tussen 1996 en1997 was Hotmail een van die eerste internetbesighede om uiters suksesvol te 
raak deur virusbemarkingstegnieke in te span, deur die kenreël “Get your free e-mail at Hotmail” 
onderaan elke e-pos wat deur sy gebruikers gestuur is, in te voeg. Hotmail was in staat om 12 miljoen 
gebruikers in 18 maande te werf. Op hierdie tydstip was dit histories die vinnigste groei van enige 
gebruikersgebaseerde mediamaatskappy. Teen die tyd dat Hotmail “66 miljoen gebruikers” bereik 
het, het die maatskappy “270,000 nuwe rekeninge per dag oopgemaak.” - Wikipedia

Die mag van virusbemarking
Hier is ’n kort oorsig oor die “Hotmail”-gevallestudie om die mag van virusbemarking te illustreer:

Pas die beginsels van 
virusbemarking toe

 Besluit wat jy wil bevorder – jou webtuiste 
se adres (URL), jou nuusbrief/artikels, of jou 
webgebaseerde produkte? Die mees suksesvolle 
virusbemarkingsveldtogte is konsekwent en 
bevorder een element op ’n slag.

 Identifiseer jou gereedskap - Jy kan e-poshand-
tekeninge (soos die Hotmail voorbeeld hierbo), 
e-boeke, gratis programmatuur, betaalde advertensies, 
nuusbrief- intekening, verskillende gratis items en 
inligting ’slegs vir lede’ op jou webtuiste gebruik.

 Voeg waarde toe deur ’pasellas’ aan jou bestaande 
kliënte uit te deel en hulle te vra om dit binne hul 
persoonlike netwerke te versprei.

 Bring verkeer na jou webtuiste terug en bekom 
kontakinligting van elke moontlike kliënt. Jy kan, 
byvoorbeeld, ’n geldige e-posadres versoek, voordat 
’n moontlike kliënt ’n gratis item mag ontvang, of 
opjou artikels kan inteken.

Voordele
 Suksesvolle veldtogte sal 
konsekwent verkeer na jou 
webtuiste toe stuur.

 Meer verkeer op jou 
webtuiste kan tot 
verhoogde verkope lei.

 As jou kliënte en die mense 
in jou persoonlike netwerke 
jou besigheids- en waarde 
aanbod onderskryf, versterk 
dit jou geloofwaardigheid.

 Dit is ’n baie koste doel-
treffende bemarkings-
element, aangesien jy van 
die elektroniese media 
gebruik maak om jou 
boodskap oor te dra.

Virusbemarking kan ’n produktiewe toevoeging 
tot jou huidige bemarkings mengsel wees. ’n 
Bietjie navorsing oor die onderwerp en om te  
begin eksperimenteer, kan jou dalk ruim vergoed. 

Koop & Verkoop Besigheidseienaar: Wie sal jou nuwe 
besigheidsvennoot wees indien jou huidige vennoot sterf? 
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiele Dienste VIND MEER UIT

https://www.sanlam.co.za/businessowners/buyandsell/Pages/default.aspx?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
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Ons skaarsste hulpbron is tyd – om hierdie rede het 
ons nodig om die hefboomwerking wat tegnologie 
ons bied, in te span om kliënte te werf wanneer ons 
ander prioriteite diens. Tegnologie maak dit moontlik 
om ons eie aksies te dupliseer en te outomatiseer.

Benut 
tegnologie 
om jou 
kliëntebasis 
te vergroot
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Publiseer gereeld 
’n elektroniese 
artikel of nuusbrief
Ek weet nie almal is in die wieg gelê om skrywers 
te wees nie. Die kuns is om oor onderwerpe te 
skryf waarvoor daar ’n aanvraag is. As jy nie kans 
sien om self te skryf nie, kan jy byvoorbeeld artikels 
aflaai van ’n webtuiste soos www.ezinearticles.com 
Die inligting kan gratis gebruik word, solank die 
outeur erken en die artikel in sy geheel gepubliseer 
word. Jy kan die artikel dan in jou publikasie intrek 
en die hoofpunte beklemtoon, of kommentaar 
lewer en aandui hoe jou onderneming dergelike 
kliëntebehoeftes of vraagstukke kan oplos.

Dieselfde geld wanneer jy ’n nuusbrief saamstel. 
Stuur jou artikels en nuusbriewe aan alle bestaande 
kliënte met ’n versoek om die inligting ook binne 
hulle netwerke te versprei. Sodoende bereik jy 
twee doelwitte: 

 ons kliënte en die verwysings in hulle 
netwerke sien gereeld ons handelsmerk 
en

 hulle raak met ons waarde-aanbod 
vertroud.

Dit is egter belangrik dat ons skakels op ons 
artikels en nuusbriewe moet skep waar mense kan 
registreer om ons waardevolle inligting te ontvang, 
indien hulle nie reeds intekenare is nie.

Het jy ’n  
webtuiste?
Dit klink moontlik na ’n voor die hand 
liggende vraag. Ek bly egter verbaas 
oor hoeveel ondernemings nog nie oor 
’n webtuiste beskik nie. Die primêre 
rede waarom hulle nie ’n webtuiste het 
nie, is finansieel van aard. Die goeie 
nuus is dat dit jou geen direkte koste 
uit die sak hoef te jaag nie, mits jy 
bereid is om self die werk te doen.

Gaan na www.wozaonline.co.za of 
www.yola.com en vestig jou eie 
24x7x365 portaal na die wêreld.

Onthou ook dat 
’n webtuiste ten 
minste 3 vrae 

moet beantwoord:
 Wie is ons (ek en my onderneming)?

 Hoe kan ons ’n kliënt met sy/haar 
behoefte of uitdaging help?

 Waar kry kliënte jou in die hande 
(telefoonnommer, e-pos en fisiese 
adres)? 

Skep ook ’n funksionaliteit waar 
besoekers aan jou webtuiste op jou 
artikels/nuusbriewe kan inteken.

Belangrik: Gebruik jou webadres 
op jou advertensies, briefhoofde, 
visitekaarties en in e- posafsluitings.

Bogenoemde wenke is goedkoop en maklik om te implementeer, Die ideaal is om ’n geïntegreerde 
bemarkingsoplossing saam te stel waar hierdie elemente in samewerking met ’n “blog”, YouTube-
videos, Twitter, LinkedIn en “Podcasts” ingespan word. Hiervoor het jy egter ’n dieper geldsak nodig.

Gebruik tegnologie om jou hande ligter te maak en 
terselfdertyd nuwe kliënte vir jou onderneming te werf.

Besigheidseienaar? 
Het jy borg geteken vir besigheidskuld?

Gelisensieerde Verskaffer van Finansiele Dienste
VIND UIT HOE OM DIE RISIKO TE VERMINDER

http://www.ezinearticles.com
http://www.wozaonline.co.za
http://www.yola.com
https://www.sanlam.co.za/businessowners/signsurety/Pages/default.aspx?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
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Wees 
sigbaar  
vir jou 
kliënte
Die uitdrukking “Uit die oog, 
uit die hart” is ook relevant 
tot die verhouding tussen 
’n besigheid en sy kliënte. 
Hoeveel keer het ons nie 
al self ’n transaksie met ’n 
besigheid gedoen net om 
nooit weer van hulle te hoor 
nie? Dit is relatief eenvoudig 
en goedkoop om deurlopende 
kontak met jou kliënte ’n 
strategiese prioriteit in jou 
besigheid te maak.
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Ten slotte
Bestaande kliënte is ’n kleinood vir enige besigheid. 
Maak seker jou kliënte se data is op datum, besluit watter 
kommunikasie alternatiewe jy wil benut om sigbaar vir jou 
kliënte te bly en maak seker dat jou kommunikasieinsette 
waarde toevoeg vir jou kliënte. Haal jou kompetisie uit die 
prentjie – maak seker jou kliënte onthou jou besigheid en 
handelsmerk deur middel van deurlopende kommunikasie.

Skryf artikels
As besigheidseienaar is jy ’n kundige op ’n spesifieke vakgebied. Oorweeg 
interessante besprekingspunte binne jou vakgebied en plaas jou gedagtes 
op skrif. Dit is nie nodig dat jy ’n bekroonde skrywer hoef te wees nie. 
Verseker die korrektheid van jou feite en spelling. Verkry die dienste 
van ’n kopieskrywer indien nodig. Versprei jou artikels per e-pos aan jou 
kliëntebasis.

Stel ’n Nuusbrief saam
Dit sluit aan by die eerste punt. Hou dit bondig en interessant. Dink aan 
nuus, nuwe produkte en vrystellings asook promosies, gemeenskaps-
projekte en kompetisies waaraan jou kliënte kan deelneem. Met behulp 
van ’n program soos Microsoft Publisher se standaard voorbeelde is 
dit maklik om self jou nuusbrief saam te stel. Onthou om altyd jou 
besigheid se handelsmerk, webadres en kontakbesonderhede in te sluit. 
Gebruik ook foto’s om die inhoud op te kikker.

Gebruik van SMS/E-pos
Beide hierdie mediums is baie effektief om ’n boodskap of inligting 
vinnig aan jou kliënte te versprei. Gebruik dit om ’n spesiale promosie 
aan te kondig.

Welwillendheidsopvolg
Maak ’n punt daarvan om een of twee maal per jaar met jou top kliënte 
kontak te maak. Verneem of hulle tevrede is met hulle laaste aankope van 
jou. Stel vas of hulle enige ander behoeftes het waarmee jou besigheid 
moontlik kan help of waarvoor dit ’n oplossing het. Jy kan dit ook oorweeg 
om ’n brief of e-pos te stuur ten einde hulle te bedank vir hulle lojale 
ondersteuning en ’n afslag op hulle volgende transaksies bo ’n sekere 
bedrag aanbied. Die brief of e-pos dien as hulle bewys van die aanbod.

Skep geleenthede vir opgradering
Gestel jou besigheid verkoop motors. Wanneer ’n nuwe model vrygestel 
word, kan jy al jou kliënte wat die vorige model besit uitnooi om die nuwe 
een te kom besigtig en toetsbestuur. Struktureer ’n transaksie wat onweer-
staanbaar is. Hierdie beginsel kan met baie verbruikersprodukte benut word.
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Kliënt 
inligting:  
’n Bate of 
higiëne 
faktor?

Kliënte is die lewensaar van elke 
besigheid. Hulle is ook ’n bron van 
toekomstige besigheid, mits ons 
bou aan ’n verhouding en positiewe 
assosiasie met ons besigheid. Dit 
vereis ’n sekere kliëntingesteldheid, 
administratiewe dissipline en 
prosesvermoë van ons.
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Ten slotte
 Indien jy gaan moeite doen om ’n kliëntedatabasis op te bou en in stand te hou, 

verseker voorts dat die inligting gerugsteun word in geval van ’n verlies aan inligting.

 Om met kliëntinligting te handel, kom met verantwoordelikheid vir die verkoops- 
en administratiewe personeel tot die bestuur en eienaars van die besigheid.

Nuwe  
kliënte
Nuwe kliënte bring ’n positiewe energie na die 
besigheid. Hulle het sopas ’n produk/diens 
by jou besigheid gekoop. Hopelik was hulle 
dienservaring en die gehalte van die produk/
diens wat hulle gekoop het van sodanige 
aard dat daar ’n positiewe assosiasie met jou 
besigheid gevestig is.

Dit is nou die tyd om:

 Hulle inligting op ’n sentrale databasis 
(selfs ’n sigblad vir ’n begin) te 
plaas. Maak seker dat jy kliënte 
se toestemming het om verdere 
korrespondensie aan hulle te rig.

 Maak seker die inligting is volledig 
(naam, van, landlyn, selnommer, 
e-posadres, posadres, fisiese adres, 
wat die persoon by jou aangekoop het, 
die bedrag van aankope, asook die 
aankoopdatum).

 Dit is moeilik om dergelike inligting in ’n 
kleinhandel omgewing te verkry. Laat die 
kliënt sy/haar basiese inligting (naam, 
van, e-pos, selnommer) op ’n kaartjie invul 
en in ’n houer op die punt-van-verkope 
toonbank ingooi. Hou ’n gelukkige 
trekking om as insentief te dien.

 Besluit op watter verspreidingslyste die 
kliënt geplaas moet word, byvoorbeeld 
spesiale aanbiedinge, nuusbriewe en 
nuttige wenke.

Bestaande  
kliënte
Bestaande kliënte is die kleinnood van 
’n besigheid. ’n Wesenlike gedeelte van 
toekomstige besigheid kan voortspruit uit ’n 
bestaande kliëntebasis wat op datum is en 
waar verhoudinge in stand gehou word.

Dink aan die volgende:

 Wat is die proses om kliënte-inligting op 
datum te hou?

 Besluit wanneer opvolgbesoeke aan 
kliënte gebring moet word.

 Weet jou kliënte wat jou naverkopediens 
behels en hoe hulle met jou in verbinding 
kan tree?

 Is daar kliënte wat moontlik ingelig kan 
word om oorweging te skenk daaraan om 
hulle huidige produk/ diens op te gradeer?

 Weet jy watter van jou kliënte nut sal hê 
om ander produk-/diensaanbiedings van 
jou besigheid aan te koop?

 Maak seker dat jou bestaande kliënte 
ook op die relevante verspreidingslyste 
van jou besigheid is.

Dit is belangrik om met omsigtigheid met 
kliëntinligting te handel. “POPI” of te wel 
die “Protection of Personal Information Bill” 
het ten doel om verbruikers te beskerm 
teen besighede wat onregmatig handel met 
persoonlike inligting van individue. Besoek 
www.justice.gov.za/legislation/bills/bills.htm 
vir ’n kopie van die wetgewing.

Kliëntinligting wat op datum is en optimaal bestuur word, 
is ’n bate vir enige besigheid.

http://www.justice.gov.za/legislation/bills/bills.htm
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Hoe om 
verdagtes te 
verander na 
moontlikhede 
en dan na 
kliënte
Ons ken almal die spreuk – “Om 
siende blind te wees.” Dit kan ook 
met die markte waarin ons sake 
bedryf, verband hou. Al die mense 
wat ons as moontlikhede vir ons 
besigheid sien, sal nie in betalende 
kliënte verander nie, omdat hulle 
dalk die hele tyd nog verdagtes was.

Die volgende 
voorbeelde van 
elemente kan 
oorweeg word 
om jou te help om 
jou nismark(te) te 
definieer:

 Ouderdom

 Geslag

 Etniese 
agtergrond

 Taal

 Beroep

 Huwelikstatus

 Werkstatus 
(sake-eienaar/
werknemer/
afgetree)

 Stokperdjies

 Belangstellings

 Behoeftevoorkeure

 Unieke uitdagings

 Woonplek

Verward? 
Laat ek my perspektief verduidelik:

 ’n Verdagte is ’n individu wat deel vorm van die hele 
bevolking van verbruikers, d.w.s. almal. Hulle is dalk 
nie “in die mark” vir jou produk of diens nie.

 ’n Moontlikheid is ’n individu in ’n nismark wat in jou 
produk of diens belangstel, of ’n behoefte daaraan 
het.

 ’n Kliënt is ’n individu wat besluit het om van jou 
diens- of produkaanbod gebruik te maak.

Ons uitdaging lê daarin om ons bemarkingsboodskap 
en die bemarkingselemente (advertensies, aanlyn-
boodskappe, artikels, e-boeke, ens.) wat daarmee 
gepaard gaan, by ’n “gewillige en betalende” nismark uit 
te kry. Ons moet deur die warboel sny om ’n duidelike 
prentjie te vorm van wie ons werklike teiken gehoor is. 
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Deur genoeg tyd daaraan te bestee om jou unieke 
nismark(te) te definieer, kan jy baie moeite en geld spaar, 
omdat jy die verdagtes uit jou bemarkingspogings uitsny. 
Saai die saad op vrugbare grond (nismark) en oes die 
beloning (verkope) van jou pogings.

Is jy ’n besigheidseienaar? 5 redes waarom jy 
’n uittree-annuïteit behoort te oorweeg.
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiele Dienste VIND MEER UIT

https://www.sanlam.co.za/businessowners/retirementforbusinessowners/Pages/default.aspx?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
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Hoe kry ek 
toegang 
tot nuwe 
bronne van 
potensiële 
kliënte?
Hierdie uitdaging is so oud 
soos die berge en as ons reeds 
’n wenresep ontdek het, was 
dit baie maklik om besigheid te 
doen.
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’n Paar praktiese 
voorstelle 

Verander 
jou produk-/
diensaanbod
Tans is jou produk of 
diens moontlik gefokus 
op een tipe kliënt t.o.v. 
ouderdom, geslag, 
belangstellings of 
geografiese plasing. 
Doen navorsing om te 
bepaal wanneer ander 
“tipe” kliënte per definisie 
ook in jou besigheid se 
waarde-aanbod belang 
sal stel. Dalk moet jy net 
die verpakking aanpas, 
die hoeveelheid verander 
of ’n gratis geskenkie 
bysit by aankope bo ’n 
gekose bedrag.

’n Spreker het eenmaal 
vir ’n gehoor gevra 
hoeveel van hulle op 
daardie oomblik in 
die mark was om ’n 
Rolexhorlosie te koop. 4% 
van die gehoor het hulle 
hande opgesteek. As die 
respons enige relevansie 
het, beteken dit daar daar 
deurlopend 4% van die 
totale markplek is wat ’n 
behoefte aan jou produk 
of diens het. Jy moet dus 
verstaan hoe lyk die 4% 
wat die ideale kopers van 
jou besigheid se waarde-
aanbod is en dan moet jy 
jou bemarkingsboodskap 
via soveel moontlik 
kanale op hulle rig.

Sluit aan by ’n netwerk-organisasie
Daar is verskeie organisasies wat dit vir besigheids-eienaars 
moontlik maak om onderling besigheid te doen, of om 
wedersydse verwysings op hulle kliëntebasisse met mekaar 
te deel. Een so ’n organisasie in Suid-Afrika is byvoorbeeld 
Business Network International (www.bni.co.za).

Skep alternatiewe bemarkingsmetodes
Jy kan jou bemarkingsmengsel aanpas om elemente 
by te voeg, soos byvoorbeeld om ’n uitverkoping te 
reël, die beskikbaarstelling van koepons om produkte/
dienste teen afslagpryse aan te bied, ’n direkte 
bemarkingsveldtog van stapel te stuur en om die 
beginsels van ruilhandel toe te pas.

Loods ’n openbare betrekkingsveldtog
Sodanige veldtog hoef jou nie ’n sent te kos nie, 
aangesien jy kommunikasiemedia gebruik wat “honger” 
is vir bydraes en bruikbare inligting. Dit sal wel van jou 
vra om jou gemaksone te verlaat en jouself as kundige 
op ’n vakgebied te posisioneer. Nader ’n televisie – of 
radiostasie, koerant – of tydskrifuitgewer en laat hulle 
met jou ’n onderhoud voer oor jou besigheid, of wat jy 
doen om verbruikers van hulp te wees. Jy kan jouself ook 
vestig as ’n gereelde rubriekskrywer van ’n tydskrif of 
koerant. Sodoende word jy as ’n kundige geposisioneer. 
As jy gemaklik is om met groepe mense te praat, kan jy 
jouself ook beskikbaar stel om ’n gasspreker by gekose 
geleenthede te wees, waar jy eerstehands met mense 
kan praat wat jy moontlik kan oortuig om kliënte van jou 
te word.

Benut elektroniese media
’n Groter wordende aantal mense soek aanlynoplossings 
vir hulle behoeftes of probleme. Daar is verskeie 
moontlike geleenthede waar jy jou besigheid kan 
posisioneer en bemark. Jy kan ’n elektroniese 
banieradvertensie laat ontwikkel. Onderhandel dan met 
die eienaars van elektroniese nuusbriewe, webtuistes 
of blogs vir ’n plasing op hulle medium. Maak seker jou 
teikenkliënt besoek wel die gekose nuusbrief, webtuiste 
of blog. Monitor gereeld die verkeer wat via die media 
met jou kontak maak. Dit is ’n dinamiese omgewing 
wat gereelde aanpassing verg en dit moontlik maak om 
optimale resultate te bereik.

http://www.bni.co.za
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Hoe om ’n nismark  
te kies
’n Nismarkstrategie kan jou help om jou hulpbronne te fokus 
op die verkryging van kliënte vir wie jou produk/ diens die 
beste passing bied om hulle doelwitte te bereik, hul behoeftes 
aan te spreek, of hul probleme op te los. 
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Wat is ’n nismark?
’n Nismark is ’n onderafdeling van die mark waarop ’n spesifieke 
produk/diens gefokus is. (www.wikipedia.org)

Die nismark gee definisie aan die spesifieke produk/diens se 
kenmerke wat ten doel het om voldoening te gee aan spesifieke 
behoeftes van die mark, sowel as die prysklas, produk-/diens-
kwaliteite en die demografie waarop dié moet impakteer. Dit is ook 
’n klein mark-segment.

Hoe vind ek ’n nismark?
Wanneer jy ’n nuwe besigheid 
begin, is dit moeiliker om ’n nismark 
te identifseer. Kyk na wat jou 
mededingers doen (hulle webtuistes 
is ’n goeie bron van inligting) en 
wie hulle teikenmark is. Vra dan 
jouself of jou produk/ diens beter is 
in terme van kwaliteit, teen ’n laer 
prys gelewer kan word, of ’n unieke 
behoefte kan aanspreek wat jou 
mededingers nie kan ewenaar nie.

Dink ook aan homogene groepe 
mense wat aanklank by jou produk/
diens kan vind, byvoorbeeld: 
ingenieurs, ouers, ongetroudes, 
hengelaars, tennisspelers en 
afgetredenes, om ’n paar te noem. 
Kyk volgende keer wanneer jy in 
CNA of ’n ander boekwinkel is, na 
die verskeidenheid tydskrifte en 
boeke wat beskikbaar is, waarvan 
elkeen op ’n spesifieke nismark wys.

Tyd en die beskikbaarheid van kontant is en bly die skaarste 
hulp bronne van enige kleiner besigheid. ’n Nis mark benadering, 
indien goed nagevors en deeglik geïmplementeer, het die 
potensiaal om beter resultate te lewer as ’n “alles vir almal”, 
lukrake benadering tot mark segmentasie.

Een opsie is om ’n lys te maak van jou vorige kliënte. 
Sluit detail in soos byvoorbeeld die kliënt se naam, 
besigheid se naam, bedryfstipe, dienste en/of produkte 
by jou aangekoop en die bedrag by jou gespandeer 
oor ’n gekose tydperk. Hieruit sal dit moontlik wees om 
sekere tendense en patrone te identifiseer om spesifieke 
kliëntkategorieë te identifiseer.

In jou soeke na ’n nismark, behoort jy die volgende vrae 
te kan beantwoord:

 Wanneer ek praat met, of verkoop aan……, gee dit 
my die meeste energie.

 Het die gekose groep kliënte (die mense wat 
die meeste baat by my produk/diens sal vind) ’n 
doelwit, behoefte of probleem wat my produk/diens 
sal bevredig/oplos?

 Kan ek my produk/diens differensieër om waarde vir 
my kliënt te ontsluit?

 Sal die gekose groep kliënte bereid wees om volprys 
vir my diens/produk te betaal?

Besigheidseienaar, is jou besigheid 
finansieel fiks? Kry jou gratis Finansiële 
Fiksheids-analise hier.
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiele Dienste

VIND MEER UIT

http://www.wikipedia.org
http://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/financial-fitness-analysis.aspx/?tp=2&sp=79&cp=001&bp=001
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