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Bemarkings-
wenke wat jy 
dadelik kan 
implementeer:
Evalueer die sukses van jou huidige 
bemarkingsaksies

Om hierdie vraag 
na behore te 
beantwoord, moet 
ons ’n oomblik oor 
die definisie van 
bemarking nadink.

Eenvoudig gestel, is dit alles wat ons doen om ons besigheid 
(i.t.v. ons produk- of diensaanbod) aan bestaande en nuwe 
kliënte binne ons gekose teikenmark te kommunikeer.

Evaluasie is ’n deurlopende proses van toetsing om te bepaal 
hoe goed ons gekose bemarkingsmengsel (die elemente wat 
ons gekies het) presteer teenoor die vooropgestelde teikens en 
marktendense binne ons spesifieke bedryf.

Vul gerus die onderstaande evaluasiematriks in en ken ’n 
punt van 1 (ontoereikende prestasie) tot 5 (behaal al die 
gekose oogmerke) toe om die prestasie van jou gekose 
bemarkingsmengsel te evalueer. Kies “N.v.t” indien jy nie 
spesifieke elemente benut nie. Vra jouself egter die vraag af: 
“Waarom nie?”

Vincent Manzini 
Ikapa Live

Artikel geskryf deur 
Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam 
Besigheidsmark
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Bemarkingselement Punt (merk gekose antwoord met ’n “x”)

Nota – hierdie is nie ’n volledige lys nie, maar lys 
wel van die vernaamste elemente

N.v.t. 1 2 3 4 5

Handelsmerkidentiteit

Koerantadvertensie

“Advertorial” – betaalde rubriek

Radio

TV

Openbare promosies/artikels

Direkte bemarking/pos/e-pos

Verkopebrief

Netwerkfunksies/-geleenthede

Telebemarking

Geleenthede/praatjies

Nuusbrief

Webtuistebemarking (baniere)

Verwysings/aanbevelings van tevrede kliënte

Verkoopspersoon/-personeel

Spesiale aanbiedings

Gebruik die resultate om te besluit watter elemente jy minder en meer wil gebruik.

’n Paar verdere wenke om jou bemarking-
sukses te bepaal. 
 Vra kliënte waar hulle van jou besigheid verneem het. Weeg die terugvoer op teen die 

bogenoemde evaluasiematriks.
 Kies spesifieke bemarkingselemente waarmee jy gekose aanbiedings wil bemark. Teken die 

suksesse aan.
 Toets verskillende opskrifte vir advertensies en e-pos-veldtogte. Stel vas watter die beste 

werk en gebruik dit vorentoe.
 Publiseer nuttige artikels en bied gratis verslae aan. Gebruik dit om kliënte se kontak-

inligting in te samel. Die aantal response bied ’n goeie aanduiding van die onderwerpe wat 
jou teikenmark interesseer. Doen meer hiervan.

 Gebruik besigheidsgeleenthede om ’n spreker te wees en sodoende jouself as kenner van 
jou produk of diens in jou teikenmark te vestig. Dit is ’n manier om jou besigheidsnetwerk 
te vergroot en navrae oor, of belangstelling in jou produk/diens te bewerkstellig.

 Wanneer jy handelsmerkposisioneringsprojekte aanpak (bv. deelname aan ’n handelskou) is 
dit belangrik om jou evaluasiekriteria voor die skou en daarna vas te stel.

Daar is sekerlik nog baie wyses waarop die sukses van jou bemarkingsmengsel getoets kan word. 
Sien hierdie as ’n begin vir objektiewe meting. Vestig die praktyk van meting in jou besigheid.

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

Gelisensieerde Verskaffer van finansiële dienste

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
http://www.themarketingdirector.co.za
http://marketingstrategy.co.za
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Bereken die 
waarde van 
nuwe en 
bestaande 
kliënteArtikel geskryf deur 

Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam 
Besigheidsmark

Nicola Nel 
Atmosphere Communications
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 “If you are 
not serving 
a customer, 
your job is to 
be serving 
someone 
who is”.
Jon Carlson (Swedish businessman, 
CEO of SAS Group)

Daar is in wese net drie maniere om ’n besigheid te groei, 
naamlik: 

01
 

deur nuwe kliënte te verkry;

02      
 

die besigheid as deel van die kliënt se totale 
 besteding te vergroot, en

03
 
die frekwensie van transaksies met bestaande 

 kliënte te verhoog.

Dit kan dus nuttig wees om die waarde van ’n kliënt vas te 
stel. Daar is verseker ’n verskil in hoe ons ’n potentiële kliënt 
sien wat vir ons besigheid R50 vs R50 000 werd is.

Hieronder is ’n formule wat jy vir dergelike berekening kan 
benut:

Daar is nog ’n paar vrae waarvan 
die antwoorde jou kan help 
om jou bemarkingsaksies vir 
maksimum resultate te fokus.

 Wat is jou kliënte se 
bestedingspatrone? (Gee 
insig in watter produkte en 
dienste die beste verkoop.)

 Hoe het kliënte van jou 
produk of diens verneem? 
(Sodoende kan jy vasstel 
watter bemarkingselemente 
die beste werk en meer 
daarvan doen.)

 Lys jou bestaande kliënte 
(nader hulle om ook ander 
produkte of dienste by 
jou te koop – gee spesiale 
aanbiedings).

Die waarde van bestaande kliëntebasis ($) = N x W x F

 N = aantal kliënte (nommer)

 W = gemiddelde bedrag wat kliënte by jou 
besigheid bestee (waarde)

 F = die aantal kere per jaar wat hulle die 
bogenoemde bedrag by jou besigheid bestee 
(frekwensie).

Die waarde van elke nuwe kliënt wat jy byvoeg = 
($ x J) / N

 $ = die waarde van bestaande kliëntebasis

 J = aantal jare wat die kliënt by jou besigheid bly

 N = aantal kliënte.

Met hierdie inligting het jy nou ’n beter begrip van die waarde 
van jou bestaande kliëntebasis en dié van nuwe kliënte.

Licensed Financial Services Provider

Besigheidseienaar, is jou besigheid Finansieel Fiks? 
Kry jou gratis Finansiële Fiksheids-analise hier. 
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële 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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’n Slagspreuk 
verwoord die kern 
van jou Unieke 
Verkoopsaanbod
’n Unieke Verkoopsaanbod (Unique Selling 
Proposition) word omskryf as die faktor of 
oorweging wat deur jou (die verkoper) aangebied 
word om aan te dui waarom jou produk of diens 
anders of beter as dié van die kompetisie is. Dit 
posisioneer jou waarde-aanbod. Dit help ook jou 
kliënte om te onthou wat jy doen en waarvoor jy 
staan.

Artikel geskryf deur 
Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam 
Besigheidsmark

Daniel Nel 
OneNebula
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’n Slagspreuk kan as volg 
benut word:

 Saam met jou besigheid se logo

 Op alle bemarkingsmateriaal en literatuur, aan die einde 
van alle korrespondensie, in advertensies en op jou 
besigheid se webtuiste

’n Paar voorbeelde van slagspreuke: 
 Sanlam: Ons dink vooruit

 Eerste Nasionale Bank: Hoe kan ons help?

 Checkers: Beter en Beter

 AVIS: We try harder

 Kaleidoscope: Scientific e-marketing

 Allan Gray: Independent minded

 Silverline Group: Building for a better tomorrow

 Geelbladsye: Let your fingers do the walking 

 KFC: Finger lickin’ good 

 Federal Express: When it absolutely, positively has to be there overnight

 Interflora: Sê dit met blomme 

 Audi: Vorsprung durch Technik 

 MasterCard: There are some things money can’t buy. For everything 
else, there’s MasterCard

Soos jy uit bogenoemde voorbeelde kan aflei, spreek die slagspreuk soms tot 
waardes en ander kere tot wat die besigheid doen.

Soms is ’n besigheid se naam 
nie beskrywend genoeg om 
voornemende kliënte in te lig 
waarvoor jou besigheid staan of wat 
dit doen nie.  ’n Slagspreuk kan die 
praatwerk in jou afwesigheid doen.

Koop & Verkoop Besigheidseienaar: Wie sal jou nuwe 
besigheidsvennoot wees indien jou huidige vennoot sterf? 
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële 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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Vra jouself 
af wat jou 
diens of 
produk 
werd is
In ’n kompeterende 
markomgewing is 
besigheidseienaars geneig om 
hulself tekort te doen omdat 
hulle nie genoeg tyd daaraan 
spandeer om ’n prys wat billik is 
en wat geregverdig kan word vir 
hulle dienste en produkte vas te 
stel nie. 

Artikel geskryf deur Jannie 
Rossouw, Hoof: Sanlam 
Besigheidsmark

Conan Cole 
Visual Multi service and Solar care
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Daar is 
sogenaamde  
“waarde-
drywers” wat 
die vra van ’n 
premie vir jou 
diens of produk 
ondersteun,  
indien:

 Dit ’n duur probleem van die kliënt 
oplos.

 Dit die kliënt geld spaar.
 Dit die kliënt se omset/wins 

vergroot.
 Die vraag na jou diens/produk 

hoog is en die verskaffers min.
 Jy ’n goeie diensrekord het i.t.v 

lewering.

 Jy goeie waarborge bied.

Jy kan ook die volgende 
alternatiewe prysvasstelling 
oorweeg:

 Per uur.
 Per projek.
 Per verpakking.
 Per oplossing.
 Per resultaat.
 “Freemium” model – bied ’n basiese oplossing gratis aan 

maar vra ’n premie vir verdere funksionaliteit.
 Volume gebaseer (gebruik ‘n glyskaal vir ‘n afslag volgens 

volume ).

Die volgende faktore kan 
ook jou prysvasstelling 
strategie beïnvloed:

 Mededingers se prys en waarde aanbiedinge.
 Die marktendense  binne jou industrie.
 Die waarde wat jou produk/diens aan ’n kliënt bied.
 Die moeilikheidsgraad van die werk wat gedoen moet 

word.
 Die hulpbronne benodig om die werk te voltooi.
 Die verwagte tydsraamwerk waarbinne die werk 

afgehandel moet word.“Pricing is 
actually a 
pretty 
simple and 
straightforward 
thing. Customers 
will not pay 
literally a penny 
more than the 
true value of the 
product”.
Ron Johnson (American 
Businessman)

Hulpmiddels  
wat jy dadelik  
kan benut
Sanlam stel twee gratis hulpmiddels tot jou beskikking 
wat van ons webtuiste afgelaai kan word om jou met 
die beplanningsproses te help. 

 Die “Business Plan Book” in Engels en Zoeloe

 Die “Business Turnaround Book” in Engels

 Die “Your Annual Business Game Plan for 
Success” in Engels

https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/creating-a-business-plan.aspx?tp=1&sp=79&cp=001
https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/the-business-turnaround-book.aspx?tp=2&sp=79&cp=001
https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/your-annual-business-game-plan-for-success.aspx?typeparm=3&sparm=79&cp=001
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Hoe jou 
produk-/
dienswaarborg 
jou besigheid 
kan onderskei
’n Waarborg is ’n formele versekering 
(gewoonlik skriftelik) dat sekere 
voorwaardes nagekom sal word – 
spesifiek dat ’n produk herstel of 
vervang sal word, indien dit nie aan die 
gespesifiseerde gehalte voldoen nie, of 
dat ’n diens hersien sal word, indien dit 
nie aan die verwagte uitset voldoen nie.

Artikel geskryf deur 
Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam 
Besigheidsmark

Jason Stewart / 
Ryan McFadyen 
Have you heard
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Sodanige 
waarborg 
behoort:

 enige waargenome risiko vir 
’n kliënt uit die weg te ruim.

 volle vertroue in jou produk/
diens te illustreer.

 spesifiek te wees – sluit 
alle eisbesonderhede en 
-voorwaardes in.

 meetbaar te wees.

Die volgende 
riglyne kan 
met die opstel 
van waarborge 
oorweeg word:

 Leer by jou kompetisie (wat 
doen hulle?)

 Fokus op wat jy uitstekend 
doen (dit wat jy beter as jou 
kompetisie doen)

 Waarborg resultate (die uitkoms 
wat jou kliënt kan verwag)

 Betaal meer as 100% van 
die produk-/dienswaarde 
wanneer ’n waarborg 
opgeroep word en 
waarborgvoorwaardes 
nagekom is (betaal ’n % 
ekstra vir ’n kliënt se tyd en 
moeite)

Hier is ’n paar 
voorbeeldfrases wat jy kan 
oorweeg:

 “100% ter plaatse-waarborg”

 “Absoluut geen risiko vir jou nie”

 “My 110% ’ek is van my sinne beroof‘-waarborg”

 “Onvoorwaardelike geld-terugwaarborg”

Wanneer jy ’n produk-/dienswaarborg oorweeg, behoort dit met die “beste belofte waaraan jy 
kan voldoen” in pas te wees.

’n Goeie waarborg sê jy het vertroue in jou 
produk/diens. Dit bied gemoedsrus aan kliënte 
wat jou nog nie ken nie.

Henry Ford het by geleentheid gesê: 

“Quality means doing it right 
when nobody is looking.”
Indien gehalte deel is van die DNA van hoe 
ons besigheid doen, sal die nakoming van 
waarborge geen uitdaging wees nie, want 
dan sal die oproep van ’n waarborg die 
uitsondering en nie die reël wees nie.

Vertel die wêreld van 
jou waarborge.  Sluit 
dit by jou besigheid se 
bemarkingsmateriaal, kwotasies 
en webtuiste, d.w.s. by al jou 
bemarkingselemente, in.

Besigheidseienaar? 
Het jy borg geteken vir besigheidskuld?

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

https://www.sanlam.co.za/businessowners/signsurety/Pages/default.aspx?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
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Hoe om 
kliënteterugvoer 
en -gevallestudies 
tot jou besigheid 
se voordeel te 
benut

Tevrede kliënte is ’n bate vir enige besigheid, 
maar besigheidseienaars laat na om kliënte 

se positiewe verwysings ten tye van hulle 
bemarkingsaktwiteite as bemarkingselement te 

gebruik om geloofwaardigheid te help vestig.
Eerste dinge eerste: Wanneer jy ’n kliënt se terugvoer wil benut 

en hom/haar by die naam wil noem, is dit van kardinale belang om 
sodanige kliënt se skriftelike toestemming te verkry.

Artikel geskryf deur 
Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam 
Besigheidsmark

Shaun Fortuin 
The Brake Specialist 
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Oorweeg die volgende 
elemente om te besluit of 
die terugvoer waarde inhou, 
al dan nie:

 Is dit interessant? (Sal dit voornemende kliënte se 
aandag trek?)

 Is dit toepaslik?

 Is die inset “goed” geskryf? (Sal voornemende kliënte 
daarmee kan assosieër en die inset verstaan?)

 Bevat dit leerervarings waarby ander kan baatvind?

Wanneer ’n gevallestudie 
oorweeg word, kan die 
onderstaande raamwerk 
benut word om die inligting 
netjies te ‘verpak’:
01

 
Inleiding (Skets die kliënt se geskiedenis en situasie 
voor hy/sy jou produk/diens gebruik het.)

02
 

Dui die grootste uitdagings aan waarmee die kliënt te 
make gehad het en wat spreek tot jou produk/diens 
as oplossing vir dergelike uitdagings.

03
 

Hoe sou die kliënt baat deur van jou produk/diens 
gebruik te maak?

04
 Wat was die voorgestelde oplossing?

05
 

Hoe het jy die uitdaging aangepak en vir die kliënt 
opgelos?

06
 

Wat was die resultaat/uitkoms nadat jou produk/
diens geïmplementeer is?

Noudat jy die 
inligting op die 
mees toepaslike 
wyse ‘verpak’ 
het, kan jy 
kliënteterugvoer 
en -gevallestudies 
op die volgende 
wyses benut:

 Plaas dit op jou webtuiste

 Maak dit deel van jou brosjures

 Integreer dit met jou 
besigheidsprofiel

 Gebruik dit in artikels

 Sluit dit by jou besigheid se 
nuusbriewe in

Begin sommer 
vandag om een van 
jou besigheid se 
sluimerende bates 
– tevrede kliënte  se 
terugvoer – te gebruik 
om jou besigheid se 
diens/produk te help 
bemark. 

Is jy ’n besigheidseienaar? 5 redes waarom jy 
’n uittree-annuïteit behoort te oorweeg.
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële 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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Drie 
aktiwiteite 
om jou 
besigheid 
te laat 
groei

Artikel geskryf deur 
Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam 
Besigheidsmark

Michael Fortune/ Kyle Wing-King/ 
June Van Den Heever 
Uhambo
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Daar word gesê dat besigheid 
eenvoudig is, maar dit is vir seker 
nie maklik nie. Hierdie artikel het 
ten doel om drie maniere uit te lig 
waarop besighede kan groei.

01
 

Werf nuwe kliënte.  
(Dit is die moeilikste en duurste opsie en die waarde 
wat jou besigheid bied, die verkoopspersoneel se 
vaardigheid, die bemarkingstrategie en die mate 
waartoe die kwaliteit van jou produk/diens inpas is met 
of beter is as dié van konkurrente, is bepalende faktore 
in die arsenaal hulpmiddels tot jou beskikking om 
verbruikers te oortuig om by jou besigheid te koop.) 

02
 

Verkoop meer aan bestaande kliënte.  
(Volg ’n aggressiewe prysstrategie d.w.s. verpak ’n 
diens/produk teen spesiale afslagpryse – jy het nie 
nodig om die kliënt te werf nie.)

03
 

Verkoop meer gereeld aan bestaande kliënte. 
(Oorweeg ’n lojaliteitskaart of ’n afslagstrategie vir 
gereelde aankope.)

Om ingeligte besluite te neem insake 
’n geskikte strategie om veral meer aan 
bestaande kliënte te verkoop, behoort die 
volgende dimensies vir besigheidsgroei in ag 
geneem te word. Die onderliggende aanname 
is dat betroubare kliënte-en bestuursinligting 
beskikbaar is.

 Die grootte van die bestaande kliëntebasis 

 Gemiddelde besteding per kliënt

 Frekwensie van besteding

 Doen ’n sensitiwiteitsanalise– Wat sal 
die besigheid se omset wees indien 
daar byvoorbeeld ’n 5, 10, 15, 20 of 50% 
verhoging in kliënte besteding is?

 Oorweeg voorstelle om die 
transaksiewaarde te verhoog (wyses van 
“up-selling”)

 Oorweeg voorstelle om die frekwensie van 
aankope te verhoog.

Daar is baie kantlyn aktiwiteite wat oorweeg kan word 
om ’n besigheid se omset en wins te verhoog. Hierdie drie 
hulpmiddels/aktiwiteite skep egter die basis vir verdere 
oorweging.
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Bemarkingsopbrengs 
op Belegging (“RoI”)
Mariam Diedericks 
Coalition Cabling and Electrical
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John Wanamaker 
(VSA handelaar, 
geloofsleier, 
gemeenskaps- en 
politieke figuur) 
het by geleentheid 
die volgende oor 
bemarking en 
advertensieplasing 
gesê: “Half the money 
I spend on advertising 
is wasted, the trouble 
is I don’ t know which 
half”.
Dit is juis teen die agtergrond van 
hierdie stelling dat dit van kardinale 
belang vir besigheidseienaars is 
om weldeurdagte besluite te neem 
wanneer besluite oor bemarking 
geneem word.

Bemarkingsopbrengs 
op Belegging (“RoI”)

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark

Daar is in wese twee 
maniere om ’n “RoI” op 
bemarkingsbesteding te 
bereken.
01

 
Toetsing – pas ’n bemarkingselement toe, evalueer 
die uitkoms en besluit hoe en of jy met die spesifieke 
element se toepassing wil voortgaan, gegewe die 
resultate. Die oogmerk is om die “RoI” met elke 
toetsing te verbeter, gemeet teen ’n maatstaf vir 
daardie spesifieke element.

02
 

Meting– dit klink voor die hand liggend, maar die 
meeste besigheidseienaars trap in die strik deurdat 
hulle nie seker maak dat die een of ander soort 
meting wel moontlik is alvorens daar besluit word om 
’n spesifieke bemarkingselement toe te pas nie. 

Die volgende bemarkingselemente kan as direkte 
responsgeleenthede toegepas word; d.w.s. die uitrol kan 
so gestruktureer word dat kliënteresponse deurlopend 
gemonitor kan word en aanpassings deurlopend gedoen kan 
word om die impak en uitkomste te verbeter.

 Advertensie (plaas meer as een en kyk watter beter 
resultate lewer)

 Direkte pos- (“slakpos”) en e-pos-veldtogte (doen eers ’n 
steekproef op klein skaal en maak aanpassings na gelang 
van die uitkoms)

 Aanlynbemarking (byvoorbeeld banieradvertensies). 
Die koste per klik en deurklik-ratio`s is nuttige 
terugvoerstatistiek.

Die kern van die saak is dus om vooraf op die wyse van 
meting van ’n bemarkingselement te besluit en om tesame 
daarmee ’n stelsel van rekordhouding in plek te plaas.

Jou “punt-van-verkope”-personeel kan ’n waardevolle bydrae 
in die soeke na kliëntinsigte lewer. Maak ’n punt daarvan dat 
hulle, elke keer wanneer hulle ’n kliënt diens, vir hom of haar 
vra waar hy of sy van die besigheid verneem het. Op die wyse 
kan jy die terugvoer na spesifieke bemarkingselemente herlei.

Gebruik die terugvoer wat jy uit die metingsaktiwiteite verkry 
om te besluit of jy minder of meer van iets moet gebruik, iets 
heeltemal anders moet probeer, of aanpassings moet maak 
om beter resultate uit jou bemarkingsaktiwiteite te verkry. 

Dit is moontlik om die opbrengs 
op jou bemarkingsbelegging te 
verbeter. Dit vra dat jy by die uitrol- 
en moniteringsproses betrokke 
moet wees. Daar word mos gesê: 
“Ver van jou goed, naby jou skade”.
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Kommunikasie na 
bestaande kliënte: 
Die lewensaar van 
besigheid
Ons spandeer baie van ons hulpbronne om kliënte vir 
ons besighede te werf, maar vergeet van hulle nadat ’n 
transaksie afgehandel is. Dit is algemene kennis dat dit 
goedkoper is om aan  bestaande kliënte te verkoop as 
om  nuwe kliënte te werf.

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark

Nomaphelo Mtweku
Sinako Facilities Management
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Hieronder is vier kommunikasie-opsies wat jy dadelik in jou besigheid kan implementeer:

Versprei ’n 
nuusbrief aan jou 
bestaande kliënte
’n Elektroniese nuusbrief is 
verreweg die goedkoopste en 
mees doeltreffende wyse om met 
bestaande kliënte te kommunikeer. 
Die caveat is dat jy ’n geldige 
e-posadres van jou kliënte op rekord 
het. ’n Nuusbrief behoort die volgende 
elemente aan te spreek:

 Die inligting wat jy kommunikeer, 
moet nuttig vir die leser wees 
–dalk iets soos wenke om jou 
produk of diens optimaal te benut

 Die frekwensie van verspreiding 
moet weldeurdag wees – tussen 
twee en vier bondige nuusbriewe 
per maand is optimaal

 ’n Verpersoonlikte nuusbrief 
bewys dat jy respek het vir die 
individu, byvoorbeeld om iemand 
op sy/haar naam aan te spreek

 Maak gebruik van “onmiddelike 
terugvoer”-meganismes, 
byvoorbeeld wanneer jy ’n spesiale 
aanbod aan jou kliënte maak en hulle 
dadelik kan reageer (jou bel, e-pos, 
of ’n aanlyn-diensversoek invul)

Versprei nuttige 
artikels
Artikels kan ook by jou nuusbrief 
ingesluit word, maar dit kan ook as 
’n aparte kommunikasie-element 
gevestig word. Indien jy oor spesifieke 
vaardighede, ondervinding en insigte 
beskik, kan jy jouself as kundige vestig 
wat mense van raad en advies oor 
spesifieke onderwerpe kan bedien. 
Gebruik die artikel om mense na jou 
webstuiste te herlei. Plaas ook altyd jou 
besigheid se telefoonnommer en e-pos 
adres in elke artikel.

Bou ’n “met toestemming” 
e-posadreslys
Maak altyd seker jy kommunikeer met mense wat jou 
toestemming gegee het om inligting aan hulle te stuur. Daar 
is twee maniere waarop jy intekenare vir jou nuusbriewe en 
artikels kan werf, naamlik ’n uitnodiging vanaf jou webtuiste 
(vestig ’n artikel-argief of ’n kopie van jou mees onlangse 
nuusbrief op jou webtuiste) en wanneer  kliënte iets by 
jou koop (punt-van-verkope), of wanneer die ooreenkoms 
geteken word, hulle toestemming te verkry om hulle te 
registreer om jou nuusbriewe en/of artikels te ontvang.

Die plek en waarde 
van ’n geïntegreerde 
kommunikasiestelsel
Die publikasie van ’n nuusbrief of artikel in isolasie is nie voldoende 
om optimale kliënte-interaksie te bewerkstellig nie. ’n Kombinasie 
van die volgende elemente behoort oorweeg te word:

 e-Pos (nuusbriewe en artikels)
 Webtuiste
 Sosiale media (LinkedIn en Twitter blyk tans meer produk-

tiewe alternatiewe te wees om uit ’n besigheidsperspektief 
te oorweeg)

 Advertensie
 Brosjures

Hier is ’n uiteensetting 
van die redes waarom 
besighede kliënte verloor:

 1% - dood
 3% - getrek uit die area van die besigheid
 5% - oorreed deur die kompetisie om weg te gaan
 9% - beter terme by ’n ander verskaffer gekry
 14% - onafgehandelde/onopgeloste konflik
 68% - apatie en gebrek aan kommunikasie deur 

besigheid

Dit is derhalwe duidelik dat kliënte ’n verwagting en behoefte 
het aan tydige en nuttige kommunikasie van die besighede 
waar hulle swaarverdiende geld gespandeer is en word.

Besigheidseienaar, is jou besigheid 
finansieel fiks? Kry jou gratis Finansiële 
Fiksheids-analise hier.
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële 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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Die volgende stelling kan moontlik 
vreemd op te oor te val – moedig 
kliënte aan om klagtes te 
rapporteer wanneer daar nie aan 
hulle verwagtings voldoen is nie.

Kliënteklagtes 
is verbloemde 
juwele

Artikel geskryf deur 
Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam 
Besigheidsmark

Leon - Lee Madolo 
Espinaca Innovations
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Wanneer ons weet waaroor kliënte 
ontevrede is, kan die terugvoer 
eerstens vir ons ’n geleentheid skep 
om die situasie te beredder. Verder 
is dit ’n geleentheid om te leer; 
d.w.s. hoe om op ons huidige uitset, 
kwaliteit, besigheidsprosesse, prys of 
diensleweringsvlak te verbeter. Vir die 
bestuur gee dit ook praktiese voorbeelde 
om spesifieke aangeleenthede en 
insidente met personeel op te neem 
en dit aan te spreek, sodat ’n herhaling 
van die substandaard uitset nie weer 
voorkom nie.

Hier is ’n paar 
wenke om 
personeel in 
klagtehantering 
te skool:

 Om klagtes suksesvol in te span 
om verbetering te bewerkstellig, 
moet personeel geleer word om 
na kliënte te “luister”. Kyk na hulle 
optrede, woorde, gesindheid en 
lyftaal om  hulle misnoeë te peil. 

 Leer hulle om tydig op te 
tree wanneer ’n kliënt sy/haar 
ontevredenheid uitspreek. Probeer 
die situasie daar en dan beredder, 
terwyl die kliënt steeds op jou 
perseel/binne jou winkel is.

 Skep ’n deursigtige 
klagtehanteringsproses – plaas 
byvoorbeeld ’n pro forma-
kliëntevaluasievorm en houer 
waarin ingevulde vorms geplaas 
kan word, by die punt van verkope. 
Maak ’n bestuurder daarvoor 
verantwoordelik om elke dag 
die houer leeg te maak en elke 
klagte se meriete te evalueer, en 
ook om op regstellende aksies te 
besluit. Dit is belangrik om deeglik 
rekord te hou van alle klagtes 
wat ontvang is en ook wat die 
gevolglike optrede was. Sodoende 
kan herhaalde klagtes uitgelig en ’n 
ouditspoor geskep word, indien ’n 
kliënt ’n vorige klagte opvolg. Skei 

Baie verbruikers het die geneigdheid om stil te bly, maar om later in hulle persoonlike netwerke (vriende, 
families en kollega’s) jou besigheid baie skade te berokken deur hulle slegte ervaring van jou besigheid 
met ander te deel. Jy is dan nie teenwoordig om jouself te verdedig nie. Ander bly net doodgewoon stil, 
maar kom nooit weer na jou besigheid terug nie. Jy verloor hulle klandisie dus vir altyd.

die werklike klagtes van dié wat sinneloos en 
onregmatig is.

 Poog om altyd ’n oplossing aan te bied wat meer is 
as wat ’n kliënt van ’n regstelling verwag het – plaas ’n 
glimlag op die kliënt se gesig.

 Stel doelwitte t.o.v. aantal klagtes en die regstelling 
daarvan as deel van jou personeel se sleutel- 
prestasiegebiede.

 Dit is ook belangrik om jou personeel, wat direk met 
kliënte werk, te bemagtig om binne sekere riglyne 
kompensasie vir kliënte te kan aanbied. Byvoorbeeld - ’n 
kliënt wag buitengewoon lank vir sy/haar wegneemete 
– bied ’n “op die plek” gratis ete aan, of gee ’n 
geskenkbewys vir ’n gratis maaltyd wanneer hy/sy weer 
’n ete by jou kitskosrestaurant bestel.

Dit is van kardinale belang om veranderinge in die besigheid 
aan te bring om ’n herhaling van kliënte-ontevredenheid te 
voorkom.

Wat om te doen:
 Dink aan ’n geskikte oplossing.
 Stel die oorspong van die uitdaging vas.
 Ontleed die detail van die klagte.
 Verstaan wat die gevolge sal wees van niks omtrent die 

klagte doen nie.
 Identifiseer tendense. 
 Stel vas of ’n produk-/diensverbetering genoodsaak word.

Die volgende handelings kan baie ver gaan om ’n kliënt se 
slegte ervaring in ’n “wen” vir die besigheid om te draai:

 ’n Brief van verskoning onder jou naam as eienaar van 
die besigheid. 

 ’n Telefoonoproep van jou aan die kliënt om seker te 
maak dat die regstelling die negatiewe ervaring van jou 
besigheid aangespreek het.

In beide gevalle hierbo wil jy dit duidelik stel dat jy die 
geleentheid wil gebruik om die slegte ervaring reg te 
stel, verskoning aan te bied vir die ongerief wat die kliënt 
moontlik ervaar het en dat jy begrip het vir die moontlike 
frustrasie wat hulle ervaar het.
Kliënte is meestal rasioneel, verstaan dat mense foute 
begaan en is gewoonlik bereid om ’n besigheid nog ’n kans 
te gee, alvorens hulle hul bande met die besigheid finaal 
verbreek en hulle besigheid elders neem. 

Dit is dus moontlik om 
’n kliënteklagte om te draai in 
’n positiewe getuigskrif vir jou 

besigheid.
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Besigheids- 
taktieke

Jennifer Classen 
Ngaphaya 

Artikel geskryf deur 
Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam 
Besigheidsmark
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Kwantifiseer die mees kritieke finansiële  
beplanning risiko in jou besigheid. VIND MEER UIT

Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële Dienste

Dit is produktief om ’n insluitende benadering met die ontwikkeling van jou 
besigheidstrategie te volg, aangesien jou personeel en bestuur eienaarskap vir die 
implementering daarvan moet neem. Werknemers is die mense wat ons kliënte 
hanteer. Hulle insig kan van onskatbare waarde wees om jou besigheidstrategie te 
beïnvloed en te verbeter.

Mag jou besigheid in die jare wat voorlê van 
krag tot krag gaan.

Geld die volgende 
aanhaling vir jou 
besigheid?
“Werknemers is ’n maatskappy se grootste bate – hulle is jou 
mededingende voordeel. Jy wil die beste lok en behou; bied aan hulle 
aanmoediging, stimulus en laat hulle voel dat hulle ’n integrale deel 
van die maatskappy se missie is.” 

Anne M. Mulcahy – voormalige voorsitter en HUB van Xerox 
Corporation

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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Dane Thomson 
Judante

Gehalte-
toetse 
vir jou 
sakeplan
Almal weet dat ’n mens jou 
motor moet nagaan voor 
jy die langpad aandurf. Net 
so belangrik is dit om jou 
sakeplan vir foute en moontlike 
mislukkings na te gaan, voor jy 
dit die kern van jou besigheid 
maak, of dit gebruik om vir 
finansiering aansoek te doen. 
Hier is 6 gehaltetoetse:

01 Kan JY dit uitvoer? 

02 Het jy vir oordeelkundigheid getoets? 

03 Is daar regtig ’n rede vir kliënte om by jou te koop? 

04 Is die verkope-vooruitskattings realisties? 

05 Is die sleutelfaktore vir sukses en die hoof risiko’s geïdentifiseer? 

06 Weet jy waarmee jou mededingers besig is?
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01  Kan JY dit uitvoer? 
Onvermoë om finansiers van hierdie aspek te 
oortuig, is waarskynlik die nommer een rede vir 
afwysing. Meer kritiek – dit is waarskynlik die 
nommer een rede vir mislukking met die begin 
van die besigheid. 

Punte om na te gaan: 

03 Is daar regtig ’n rede vir kliënte  
om by jou te koop? 

Miskien die tweede grootste rede vir mislukking 
in besigheid. Dink mooi en beantwoord die 
vraag: “Waarom sal hierdie besigheid kliënte 
aanlok, weg van die besighede waarby hulle 
nou koop?” As daar onvoldoende redes is om 
’n buitestaander te oortuig, dan sal die plan 
waarskynlik tot mislukking lei. Dink weer, of kry 
’n ander soort besigheid. 

04 Is die verkope-vooruitskattings  
realisties? 

Entrepreneurs is van nature optimiste, maar 
vooruitskattings moet altyd konserwatief wees. 
Gaan kwessies na soos verkope per kliënt, die 
verhouding van nuwe besigheid tot bestaande 
kliënte en die verwagte wen/verlies-ratio. Los 
die optimisme – wees realisties of pessimisties. 
Moenie ’n plan bou wat afhang van ’n bemarkings-
promosieplan wat nog nooit getoets is nie.

05 Is die sleutelfaktore vir sukses en 
die hoof risiko’s geïdentifiseer? 

Jou plan moet die vier of vyf faktore wat 
bereik moet word vir die plan om suksesvol 
te wees, identifiseer. Verkope wat volgens 
vooruitskattings loop is gewoonlik een 
hiervan, maar ander kan wees die vlakke 
van kliëntetevredenheid, gehaltestandaarde, 
produktiwiteit, kontantvloei of ander. Dit moet 
dikwels gemonitor word – ten minste een maal 
per week – verkieslik op ’n metingspaneelbord. 
Risiko’s is net so belangrik. Identifiseer die vier 
of vyf grootste risiko’s vir die sukses vir die plan, 
kry lenigingsplanne gereed en monitor dikwels.

06 Weet jy waarmee jou mededingers  
besig is? 

Jy moet jou besigheid teenoor sy mededingers 
kan posisioneer met die verskille duidelik in 
gedagte. Die toets is dat jy in staat sal wees om 
aan die kliënte te verduidelik waarom hulle van 
jou moet koop, terwyl jy steeds met respek van 
die mededinger praat.

 Beskik jy oor genoeg kennis om die 
besigheid te bedryf? Die entrepreneur 
agter ’n besigheid wat dienste bemark, 
moet oor kennis van bemarking sowel 
as van die diens beskik. 

 Het jy enige ondervinding in hierdie 
veld? Stokperdjies help dikwels 
in hierdie verband, byvoorbeeld, 
’n entoesiastiese kok wat ’n 
spysenieringsmaatskappy begin. 

 Beskik jy oor die tyd om die 
beplande aksies uit te voer en 
sal jou gesin dit ondersteun? 
Entrepreneurskap is nie vir 
bangbroeke nie – daar sal baie laat 
nagte en vroeë oggende wees. 

 Kan jy risiko’s loop? As jy nie gemaklik 
is om soms ’n bietjie waaghalsig te 
wees nie, moet jy vir veiliger besighede 
beplan. 

 Is jy ’n leier? Jy sal aan mense moet 
sê wat om te doen en moet leer om 
ongemaklike, selfs pynlike, besluite te 
neem.

02 Het jy vir oordeelkundigheid  
getoets? 

Die meeste sakeplanne wat ek te sien kry, toon 
opvallende foute. Byvoorbeeld, al die deftige 
bemarkingspromosies en advertensie word 
beplan, maar die bemarkingsbegroting dek net ’n 
fraksie van wat dit sou kos. Of daar word nie oor 
die vermoë van die organisasie om die beraamde 
kliënte te hanteer, gedink nie. Is daar genoeg 
tafels in die restaurant om die beraamde aantal 
maaltye te bedien? Kan genoeg verkoopoproepe 
gemaak word om die beraamde verkope te 
behaal? Sal die kontantvloei die aankope van rou 
materiaal benodig, kan dek? Gaan die hele plan 
met ’n siniese perspektief deur.

Hierdie artikel is geskryf deur die konsultant Ed Hatton. Sien www.themarketingdirector.co.za vir meer inligting. Ed se 
sake-adviesblog is by http://marketingstrategy.co.za

http://www.themarketingdirector.co.za
http://marketingstrategy.co.za
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