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Finansiële Oplossings vir Besigheidseienaars: Enkelblad opsommings
• Finansiële Fiksheid Analise
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http://www.sanlam.co.za/sme
https://www.sanlam.co.za/businessowners/articles/Pages/default.aspx?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/the-business-turnaround-book.aspx?typeparm=2&sparm=79
https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/creating-a-business-plan.aspx?typeparm=1&sparm=79
https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/your-annual-business-game-plan-for-success.aspx?typeparm=3&sparm=79
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Finansiele%20Fiksheid%20Analise_Mei%202017.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Besigheid%20Fiksheid%20Analise_Mei%202017.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Die%201-2-3%20van%20Besigheid_Mei%202017.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Koop-en-verkoop-versekering_Mei%202017.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Gebeurlikheidsaanspreeklikheid_Mei%202017.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Sleutelpersoonversekering_Mei%202017.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Beskerming%20van%20Debietleningsrekeninge_Mei%202017.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Beskerming%20van%20Kredietleningsrekeninge_Mei%202017.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Bedryfskostebeskerming_Mei%202017.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/SPF069/SPF047%20Inkomstevervanging%20by%20Dood_Mei%202017.pdf
http://sanlamsmebrochure.co.za/AFR/
http://online-hosting.co.za/e-books/V3774/download/update/BuildAClientBase_AFR.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/V3774/download/update/MakingDifference_AFR.pdf
http://www.online-hosting.co.za/V4022/videos/Koop%20en%20Verkoop%20Ooreenkomste.wmv
http://www.online-hosting.co.za/V4022/videos/Gebeurlikheidsaanspreeklikheid.wmv
http://www.online-hosting.co.za/V4022/videos/Sleutelpersoon%20versekering.wmv
http://www.online-hosting.co.za/V4022/videos/Siektevoordeel%20vir%20Sleutelpersone.wmv
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Jou besigheid 
is jou 
ekonomie

Toe ek kyk na die tipiese “hassle map”1 van ’n besigheids-
eienaar, het ek besef dat ons geneig is om te fokus op 
die dinge wat ons nie kan beheer nie of waaroor ons min 
beheer het.
1. ’n Sogenaamde “hassle map” is ’n stap-vir-stap-uitbeelding van die lewens van kliënte wat ’n produk gebruik, en die
groter en kleiner probleme wat hulle teëkom. As jy dit kan uitskakel, kan jy ’n produk of mark revolusioneer.

Reghard Houssard 
Neal Richardson

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark
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Hier is ’n lysie van 
dinge waaroor ons 
wel beheer het: 

My ingesteldheid: Beskou ek die 
spreekwoordelike glas as half vol of 
half leeg? Dit is ’n bewuste keuse wat 
ek kan uitoefen.
Om my beloftes na te kom – deur my 
waarde-aanbod gestand te doen.
My besigheidsuitgawes: Het ek ’n 12-18 
maande lange kontantvloei-vooruitsig 
wat tye van goeie verkope of tekorte 
duidelik uitwys?
Kontraktering met my verskaffers 
(kredietterme) en kliënte (afbetalings-
terme indien krediet toegestaan word).
Bestuur ek my eie kredietwaardigheid 
en my besigheid s’n aktief? ’n Puik 
kredietrekord begin ’n rol speel as daar 
hindernisse oor jou pad kom, soos van 
tyd tot tyd sal gebeur.
Ek stel mense aan om ’n spesifieke 
rol in my besigheid te vervul. Is 
hul verantwoordelikhede duidelik 
gedefinieer en gekontrakteer? Mense 
doen soms wat jy hulle vra om te doen 
– maar hulle doen meestal wat jy hulle
betaal om te doen.
Bemarking van my besigheid: Ek kan 
besluit watter bemarkingsmetodes die 
beste daarvoor werk, en hoeveel ek 
op die bevordering van my sake- en 
produk/dienste-aanbod wil bestee.
Die verkoopsproses is 100% onder my 
beheer. Ek kan besluit aan wie ek iets 
wil verkoop en hoeveel ek bereid is om 
aan my verkoopskapasiteit te bestee. 
Ek kan beraam hoeveel verkope ek per 
jaar, maand en dag nodig het om my 
verkoopsdoelwitte te haal.
Vra vir verwysings van tevrede kliënte.
Dienslewering (voor en na verkope) en 
voldoening aan kliënte se verwagtinge.
My eie en my personeel se 
professionele optrede.

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

Gelisensieerde Verskaffer van finansiële dienste

Hier is ’n paar dinge 
waaroor ons min 
beheer het, of glad 
nie: 

Regeringsbeleid, -wetgewing en 
-vereistes: Die beste benadering is om
dit na te kom.
Belasting: Betaal wat jy verskuldig is 
en gaan aan met jou lewe!
Belastingkoerse: Slaan ag daarop en 
pas jou finansies, koste en pryse aan 
soos nodig.
Mededingers: Bly op hoogte van jou 
mededingers se aktiwiteite (gebruik 
hul webruimte, reklame, openbare 
betrekkinge en “mystery shopping” as 
bronne van inligting).
Rentekoers: Verseker die beste 
moontlike kredietgradering om beter 
finansieringsterme te beding.

Op die ou end moet ons 
almal “na ons eie besigheid 
omsien”, doelgerig op ons 
besigheidsdoelwitte fokus en 
daaglikse, bewuste pogings 
aanwend wat resultate lewer.

Om besigheidseienaars in die belangrike taak 
van besigheidsbeplanning te ondersteun, gee 
Sanlam jou gratis toegang tot die boek, Your 
Annual Business Game Plan for Success, wat ’n 
maklike en eenvoudige raamwerk bied vir die 
opstel van ’n goed-gestruktureerde wedstrydplan, 
om die positiewe verandering en groei wat vir 
besigheidsukses nodig is, te skep. 

Gaan na www.sanlamgameplan.co.za om jou 
gratis kopie af te laai.

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
https://www.sanlam.co.za/gameplan
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Kennis van 
jou kliënte 
kan verkope 
verbeter

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark

Mariam Diedericks 
Coalition Cabling and Electrical
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“Ek gee nie om 
oor hoeveel mag, 
briljantheid of energie 
jy beskik nie, as jy 
dit nie koester, op 
’n spesifieke teiken 
fokus, en dit daar hou 
nie, sal jy nooit na 
jou volle vermoë iets 
bereik nie.” 
(Vry vertaal) — Zig Ziglar was ’n Amerikaanse 
skrywer, verkoopspersoon en motiveringspreker.

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

Wat was eerste – die hoender of die eier? Op ’n manier 
word ons in besigheid deur dieselfde uitdaging in die gesig 
gestaar. Moet ons probeer om ’n nuwe produk of diens 
te ontwikkel nog voor ons ’n mark daarvoor gekry het, of 
moet ons eers ’n teikenmark kies en dan ons produkte 
en/of diens ontwikkel om aan die behoeftes van die 
geïdentifiseerde mark te voldoen?
Deur eers ’n nismark vir jou produk en/of diens 
te identifiseer, kan jy makliker tussen die bome 
(jou nismark) en die bos (spektrum van alle 
verbruikers) onderskei. ’n Paar voordele van 
hierdie benadering is dat jou bemarkings- en 
verkoopspogings meer winsgewend sal wees, 
omdat jy die behoeftes van jou nismark beter 
verstaan, wat jou in staat sal stel om jou aanbod 
presies by hulle behoeftes te laat pas. Jy kan 
dan ook jou besigheid as ’n kenner in jou bedryf 
posisioneer.

Jy kan die data van jou huidige kliënte gebruik 
om jou nismarkprofiel beter te verstaan. Die 
volgende elemente kan gebruik word om die 
profiel van jou ideale kliënt te ontwikkel:

 Inkomstekategorie
 Ouderdom 
 Geslag
 Belangstellings
 Stokperdjies 
 Beroep
 Geografiese ligging

Om jou kliënt te leer ken, moet jy tyd saam 
met hulle deurbring – en daardeur geleenthede 
vir skakeling skep. Die toevoeg van waarde 
vir kliënte is ’n seker manier om ’n positiewe 
toegeneentheid teenoor jou besigheid en jou 
handelsmerk te vestig. Jy kan ook artikels 
gebruik om jou kennis rakende die bedryf 
waarin jy werksaam is, te illustreer. Hierdie 
artikels kan ook gebruik word om kliënte te 
leer hoe om die produk of die diens tot hulle 
grootste voordeel aan te wend, maar ook om 
meer produkte of dienste aan hulle te bemark. 

Maak ’n punt daarvan om jou bestaande kliënte 
oor spesiale aanbiedinge in te lig. Dit is ook 
goeie besigheidspraktyk om terugvoer van 
jou bestaande kliënte oor jou produk- en/of 
diensaanbod en hulle dienservaring te bekom. 
Gebruik hierdie terugvoer om jou produk-/ 
diensaanbod en dienslewering te verbeter. 
Deur jou kliënte deurlopend aan jou besigheid 
te herinner, hou jy die ‘bemarkingsgeraas’ van 
jou mededingers buite die hoorafstand van jou 
kliënte. 

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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Gee voordat 
jy verwag om 
te ontvang

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, Hoof: Sanlam Besigheidsmark

Michelle B Gasnola 
GMN Panelbeaters

In besigheid is die algemene siening dat daar nie iets soos 
’n “gratis middagete” is nie. Dit impliseer dat, indien ’n 
verbruiker binne jou teikenmark iets gratis van ’n besigheid 
ontvang, daar altyd ’n verwagte teenprestasie is. 
As dit die konvensionele wysheid is, is die vraag hoe 
’n besigheid waarde kan gee sonder dat die “hopelik” 
toekomstige kliënt dit as ’n “omkoop”- aksie om iets aan 
hom/haar te verkoop, ervaar? 
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Koop & Verkoop Besigheidseienaar: Wie sal jou nuwe 
besigheidsvennoot wees indien jou huidige vennoot sterf? 
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële Dienste VIND MEER UIT

Hieronder volg ’n paar voorbeelde van waardetoevoeging wat, 
indien dit nie met ’n verkope-oproep opgevolg word nie, ’n 
positiewe siening van jou besigheid by die verbruiker kan laat. 

 Illustreer jou kundigheid oor ’n spesifieke oplossing deur aan te toon dat jy die teikenkliënt se behoefte/
uitdaging verstaan. Skryf bondige artikels, en/of neem aan radio-/TV-onderhoude deel waar jy as 
deskundige objektiewe advies oor die probleemstelling en die geskikte oplossing kan gee. Joernaliste 
en ander media-eienaars is deurlopend op soek na onderwerpe waarmee mense worstel, asook 
kundiges wat tot die onderwerpe kan spreek. Dink aan “groen” oplossings, die strewe om gesonder 
leefstyle te volg, gewigsverlies, om geld te spaar in uitdagende ekonomiese omstandighede, om ’n eie 
besigheid te begin, om as ouer met tienerkinders te oorleef as voorbeelde.

 Kliënte verstaan telkemale nie hulle werklike behoefte na behore nie en dan koop hulle dienste en 
produkte wat oënskynlik ’n oplossing vir hulle behoefte/uitdaging sal bied. In plaas daarvan om net 
’n kwotasie op diensversoeke te lewer, waarom nie ’n stap verder gaan om vas te stel wat die mees 
optimale oplossing sal wees om die kliënt se behoefte aan te spreek nie. Dit mag somtyds beteken dat 
jou besigheid nie die aangewese oplossing kan bied nie – doen dan ’n verwysing.

 Gee gratis monsters van jou produk aan voornemende kliënte. Hulle kan die produk gebruik en self die 
resultate ervaar, i.p.v. net op jou verkoopsinsette en bestaande kliënte se getuigskrifte te vertrou.

 Raak betrokke by sake wat vir jou teikenmark belangrik is. Jou betrokkenheid moet egter opreg wees, 
anders behoort jy dit glad nie te oorweeg nie.

 In baie gevalle het mense vrae en wil hulle graag net met ’n kundige persoon klankbord. Ek dink aan 
die adviestoonbank by ’n kwekery waar mense telefonies of in persoon kontak kan maak indien hulle 
advies oor watter chemiese middel hulle benodig om ’n siek plant of struik te behandel, of watter 
struike in koelte floreer, benodig. Alle besighede is nie noodwendig vir dié soort oplossing geskik nie, 
maar dit bly ’n oorweging. Dit is nog ’n manier om jou kundigheid ten toon te stel.

Indien jy dit regkry om hierdie waardetoevoeging te vestig, kan dit 
die volgende voordele vir jou besigheid inhou: 

 Jou kundigheid boesem respek in by jou teikenmark.  Dit skep vervolgens vertroue by jou teikenmark 
dat jy die regte persoon is om hulle behoefte/uitdagings op te los.

 Jou geloofwaardigheid neem toe – mense glo jou advies en leiding.
 Jy word deel van jou teikenmark se “oplossing” – hulle sien jou as ’n “vennoot” in hulle lewe.
 Dit skep ’n perspektief van toeganklikheid by jou teikenmark.
 Reg toegepas, skep dit ’n positiewe verwysingsraamwerk (‘positive word of mouth’) vir jou besigheid.

Na alle waarskynlikheid was Winston Churchill reg 
toe hy op ’n keer die volgende woorde gespreek 
het: 

“We make a living by what we 
get; we make a life by what 
we give.”

Kies ’n manier om jou 
unieke kundigheid GRATIS 
met jou teikenmark te deel 
– na alle waarskynlikheid 
sal jou besigheid die vrugte 
hiervan in verhoogde 
verkope pluk.

https://www.sanlam.co.za/businessowners/buyandsell/Pages/default.aspx?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
https://www.hellopeter.com/
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Waarom ’n 
evaluasie van die 
verpakking van jou 
waarde-aanbod 
nodig is

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark

Ian Ashforth
Blend Event Life

In ’n wêreld waar die verbruiker koning is, raak dit al 
hoe moeiliker om jou produk of diens van dié van jou 
mededingers te onderskei, aangesien tegnologiese 
vordering dit moontlik maak om, binne ’n relatief kort 
tydperk, ’n presiese weergawe van ’n produk of diens 
te maak.
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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

Deur deeglik oor die verpakking van jou waarde-aanbod te besin, kan jy tot verhoogde verkope 
bydra, aangesien dit die volgende voordele inhou: 

01
 

Herkenning van handelsmerk en produk/
diens

 ’n Unieke kleur, of prent, of lettersoort 
in jou teks of slagspreuk, sal jou kliënte 
in staat stel om jou handelsmerk bo dié 
van jou kompetisie te herken.

 Produkverwante inligting op die 
verpakking bied aan kliënte nuttige 
kennis, bv.
• Gebruiksaanwysings 
• Bestanddele (byvoorbeeld – is die 

produk biodegradeerbaar/gesond?)
• Adres van vervaardiger
• Kontakbesonderhede van 

vervaardiger
• “ISO”-standaard
• Strepieskode – vir maklike 

voorraadbeheer en prysvasstelling

02
 

Die skep van ’n handelsmerk wat deur 
kliënte vertrou word

 Wanneer hulle jou verpakking sien, 
weet hulle wat hulle kan verwag:
• ’n Produk of diens van gehalte
• Gewaarborgde tevredenheid
• ’n Vernuwende/toonaangewende 

oplossing
• Goeie waarde vir geld
• Uitstekende diens en ná-verkopesorg
• Kundige personeel

03
 

Beskerming van produkte
 Indien die verpakking voldoende 
geïsoleer is, sal dit skade aan produkte 
beperk en verseker dat kliënte ’n ten 
volle funksionerende en onbeskadigde 
produk koop.

 Dit verhoed besoedeling.
 Dit hou bederfbare goedere vars. 
(’n Verkoop-teen-datum as deel van die 
verpakking is noodsaaklik.)

04
 

Vergelyking van produkte
 Indien jou verpakking maklik deur 
kliënte herken kan word, sal dit hulle 
help om jou produk te “vind”, aangesien 
hulle dan dalk reeds jou besigheid/
handelsmerk vertrou.

05
 

Gerief 
 Optimale verpakking maak dit makliker 
om ’n fisiese produk te vervoer of 
te stoor. (Bv. koeldrankkratte – dit 
beskerm die bottel en maak dit 
makliker om te dra en te stoor.)

06
 

Jou stilswyende bemarker
 Goeie verpakking kan ’n bate wees en 
kan gebruik word om bemarking en die 
trefwydte van jou mark-elemente te 
verbeter – d.w.s. kliënte sal jou produk 
herken wanneer dit geadverteer word.

“Niemand hou telling 
van hoeveel maal jy 
adverteer nie; hulle 
onthou slegs die 
indruk wat jy skep .” 
(vry vertaal) – Bill Bernbach was ’n Amerikaanse 
kreatiewe direkteur in advertensiewese. 

Dit is dalk net die moeite werd om die huidige 
verpakking van jou produkte te heroorweeg, ten 
einde ’n blywende positiewe verbintenis met jou 
produkte/handelsmerk/besigheid by jou kliënte 
te vestig.

https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/creating-a-business-plan.aspx?typeparm=1&sparm=79
https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/the-business-turnaround-book.aspx?typeparm=2&sparm=79
https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/your-annual-business-game-plan-for-success.aspx?typeparm=3&sparm=79
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Verborge 
verkoopsgeleenthede 
tydens verskillende 
lewenstadia

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark

Sharief Reynolds 
Reynolds Auto

Alle kliëntebehoeftes verander soos die kliënt ouer 
word. Ek kry die gevoel dat baie besigheidseienaars 
die herhaalde besigheidsgeleenthede wat deur hierdie 
lewensgebeure gebied word, misloop.
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Daar is baie verskillende kombinasies van lewenstadiumsegmentasiemodelle beskikbaar. Ek 
vind die een hieronder maklik verstaanbaar.

Besigheidseienaar? 
Het jy borg geteken vir besigheidskuld?

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

Lewenstadiumsegment Ouderdom en Gesin

Jong Volwassenes Volwassenes tussen 20 – 39 sonder kinders

Ouer Volwassenes Volwassenes tussen 40 – 59 sonder kinders

Jong Gesinne Volwassenes met alle kinders onder 10

Ouer Gesinne Volwassenes met een of meer kind bo 10

Pensionarisse Volwassenes bo 60 sonder kinders

Gemeng Huishoudings met meer as een generasie

Die gebruik van ’n gevallestudie is die maklikste manier om die toepassing van sodanige raamwerk in 
besigheid te verduidelik.

Die meeste van ons is kliënte van die motorvervaardigingsbedryf.
Ontmoet Pieter: 
As student ontvang hy ’n tweedehandse motor 
van sy ouers.
Na die suksesvolle afhandeling van sy kwalifikasie 
is hy gelukkig genoeg om sy droomwerk te vind. 
Op hierdie stadium wil hy sy 1995-studentemotor 
vervang. (Hy is nou ’n Jong Volwassene – sien 
Lewenstadiumsegment hierbo)
Hy kies ’n handelsmerkmotorhandelaar en 
koop ’n gebruikte, nuwerige voertuig. Indien die 
verkoopspersoon slim is en oor die besigheids-
prosesse beskik om hom te ondersteun, sal hy die 
kliënt se inligting vaslê om (met sy toestemming) 
gebruik te word om:

 hom per SMS/e-pos en met gebruik van 
normale kommunikasiemeganismes en sosiale 
mediaplatforms op die hoogte te hou van nuwe 
modelle, spesiale aanbiedinge en aan dienste te 
herinner. 

 hom na afloop van ’n sekere tyd aan te moedig 
om dit te oorweeg om sy voertuig op te 
gradeer, weens die kilometers afgelê, of die 
ouderdom van die voertuig.

Op hierdie wyse hou die handelaar sy handelsmerk 
onder die aandag van die kliënt – ’n persoonlike 
telefoonoproep van die verkoopspersoon, met ’n 
uitnodiging om ’n nuwe(r) voertuig te toetsbestuur, 
kan die waarskynlikheid dat Pieter hierdie handelaar/ 
handelsmerk sal kies wanneer hy weer ’n voertuig 
wil koop, verhoog.

Beweeg nou ’n paar jaar aan:
Pieter is nou goed by hierdie handelsmerk gevestig 
en het talle voertuie by hulle gekoop. Hy is getroud 
en sy dogter is 17 jaar oud. Omdat die handelaar 
met Peter se lewenstadium tred gehou het (Ouer 
Gesin – sien Lewenstadiumsegment hierbo) en ’n 
bygewerkte gesinsrekord hou, weet hulle dat hy 
dalk binnekort in die koop van ’n studentemotor vir 
sy dogter sal belangstel. In plaas daarvan om sake 
aan die geluk oor te laat, wens hulle Pieter met sy 
dogter se 17de verjaardag geluk en bied aan om 
hom te help met die soek na ’n gepaste motor vir 
sy dogter, wanneer ookal hy daarvoor reg is.
Ek vertrou dat die beginsel en voordele van:

 die vaslê van die kliënt se besonderhede en 
lewenstadium,

 die byhou van die rekord,
 tred hou met die verandering in die 

gesinstruktuur,
 die gebruik van lewensgebeure as 

verkoopsgeleenthede
baie duidelik uit bostaande blyk.
Kan jy hierdie beginsels in jou spesifieke besigheid 
toepas om verkope in ’n moeilike ekonomiese 
omgewing te verhoog/verbeter?

Geïnterpreteerde inligting word ’n kennishulpbron wat direkte 
en relevante bemarkingspogings toelaat. 

https://www.sanlam.co.za/businessowners/signsurety/Pages/default.aspx?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
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Die maak van blinde 
oproepe is ’n mors 
van tyd
Die soeke na nuwe kliënte en ’n toename in verkope is ’n 
werklikheid vir enige kommersiële besigheid. Daar is talle 
verskillende maniere waarop nuwe kliënte vir ’n besigheid 
gewerf kan word. Die maak van blinde oproepe was en 
is steeds deel van die verkoopstrategie van die meeste 
besighede. Maar is hierdie praktyk die moeite werd?

Marlene Sathekge  
Cherry Blossom Communications

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark
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Is jy ’n besigheidseienaar? 5 redes waarom jy 
’n uittree-annuïteit behoort te oorweeg.
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële Dienste VIND MEER UIT

Die maak van blinde oproepe kan 
om die volgende redes as ’n mors 
van tyd beskou word: 

 Die kliënt word ongevraagd en onverwags gekontak 
(e-pos, telefoonoproep, verkoopsbesoek).

 Kliënte wat nie in die teikenmark van die besigheid val nie, 
word gekontak – ’n mors van geld en energie.

 Dit vernietig die ‘status’ van die verkoopspersoon as die 
‘besigheidsgelyke’ van die kliënt.

 Waardevolle tyd gaan verlore omdat die sukseskoers baie 
laag is (minder as 1 tot 5% in die meeste gevalle).

 Dit plaas die verkoopspersoon op die agtervoet, 
aangesien die kliënt in die meeste gevalle ongemaklik met 
die ongevraagde kontak sal wees.

Die volmaakte verkoopscenario: Wanneer ’n kliënt ons 
produk/diens nodig het en ons op daardie oomblik met ’n 
oplossing teenwoordig is.

Die volgende kliëntwerwings-
praktyke is as meer produktief 
as blinde oproepe bewys:
01  

As besigheidseienaar moet jy eerstens die 
nisteikenmark, wat mees waarskynlik jou produk of 
diens sal koop, identifiseer. 

02  
Die tweede stap is die ontwikkeling van ’n bemarkings-
mengsel van elemente wat mekaar komplementeer en 
uiteindelik na ’n gerigte oproep tot aksie lei.

Die bemarkingsmengsel kan een of meer van die 
volgende elemente insluit, na gelang van die toegewese 
bemarkingsbegroting:

 Radio-advertensie(s) – oproep tot aksie op telefoonnommer, 
e-pos, of webtuiste gerig

 Advertering – oproep tot aksie op telefoonnommer, e-pos, 
of webtuiste gerig

 Openbare betrekkinge – vestig jou as ’n kennishulpbron 
en oplossing vir spesifieke kliëntebehoefte(s) – gewoonlik 
word ’n oproep tot aksie nie toegelaat nie, maar jy sal 
as die outeur van die inhoud erken word, wat dit na jou 
handelsmerk en besigheidsnaam sal teruglei.

 Kliëntgeleenthede – vestig jou as ’n kennishulpbron en 
oplossing vir spesifieke kliëntebehoefte(s) – oproep tot 
aksie kan op jou, telefoonnommer, e-pos, of webtuiste 
gerig word.

 Webtuiste – die basiese elemente wat op enige webtuiste 
ingesluit moet word, is: 
• Wat ons doen en wie ons is. 
• Hoe ons jou behoefte as kliënt kan oplos. 
• Waar jy my/ons in die hande kan kry.

 Google AdWords – bie op woorde 
en frases wat kliëntebehoeftes 
aanspreek en navrae na die 
kontaknommer of e-pos van die 
besigheid verwys.

 Veldtogblaaie – ontwikkel ’n 
enkelwebblad (agterop jou 
webtuiste gehuisves en nie deel van 
die sigbare navigasie nie) wat ’n 
enkele kliëntebehoefte aanspreek 
en jou oplossing daarvoor uiteensit. 
Die oproep tot aksie is op die 
telefoonnommer en e-posadres van 
die besigheid gerig.

 e-Posveldtogte – werk met 
voorafgekeurde en geteikende 
datastelle wat aan “POPI” vereistes 
voldoen (d.w.s. die kliënte het 
toestemming verleen om gekontak 
te word). Die fokus is op ’n 
kliëntebehoefte en hoe jy dit kan 
oplos.

 LinkedIn – hergebruik die 
artikels wat jy vir die openbare 
betrekkingetoepassing geskryf het 
en plaas dit op jou besigheid se 
LinkedIn-blad.

 Blog – dieselfde inhoud wat 
vir LinkedIn gebruik is, kan 
ook hier gepubliseer word. Die 
onderliggende aanname is dat 
mense van verskillende media- en 
kommunikasieplatforms gebruik 
maak om ingelig te bly.

Die onderliggende filosofie is om 
werwingspraktyke toe te pas wat 
tot (a) kwalifiserende kliënte en (b) 
oplosbare behoeftes, sal lei.
Stof tot nadenke – Die definisies van 
“Koop” en “Verkoop” deur Frank J. 
Rumbauskas Jr. (Amerikaanse skrywer, 
besigheidsman en satirikus).
Koop: Die handeling waartydens jy 
vrywillig iets wat jy wil of moet hê, 
met geld bekom. Die koper verlaat die 
transaksie gewoonlik met ’n gevoel van 
tevredenheid en blydskap.
Verkoop: Die poging om iemand 
te oortuig dat hulle jou produk of 
diens wil of moet hê, ten spyte van 
die feit dat hulle dalk nie wil of moet 
nie. Die koper verlaat gewoonlik die 
transaksie met ’n sterk gevoel van 
“kopersberou”.

https://www.sanlam.co.za/businessowners/retirementforbusinessowners/Pages/default.aspx?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
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Wat om in moeilike 
ekonomiese tye te 
doen
Ek het onlangs die 15 finaliste en wenners van die 2016 
Entrepreneur of the Year-kompetisie, wat deur Sanlam en 
Business Partners (sien www.eoy.co.za ) geborg word, gevra 
wat hulle doen om seker te maak dat hulle besighede in die 
huidige moeilike ekonomiese omgewing oorleef en floreer.
Hulle het verskillend gereageer, wat die feit dat geen enkele ‘resep’ vir alle besighede werk nie, 
onderstreep. Elke besigheidseienaar moet die mengsel van elemente, wat vir sy/haar besigheid optimaal is, 
ontgin en in werking stel. Hierdie artikel fokus op die elemente wat al die terugvoer in gemeen gehad het.

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark

Daniel Guasco 
????
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01
 

Laat die tendens jou lei

 Deurlopende en noukeurige navorsing is 
nodig om die volgende te verstaan:

 Hoe kliëntebehoeftes in jou teikenmark 
oor tyd verander

 Watter tegnologiese vordering ’n 
invloed op jou besigheid sal hê

 Waarmee jou mededingers besig is
 Jy kan die geïnterpreteerde bevindings 

gebruik om jou produk/diens en waarde-
aanbod by te werk.

02
 

Fokus op bemarking
 Dit is wys om bemarkingsuitgawes 

gedurende uitdagende ekonomiese 
tye dieselfde te hou, of dit selfs te 
verhoog. Die konvensionele wysheid van 
bemarkinguitgawes besnoei, word deur 
die meeste besighede toegepas wanneer 
hulle na maniere soek om hulle uitgawes 
laag te hou. As jy teen dieselfde koers 
kan volhou, sal jou besigheid bo die ander 
uitstaan, aangesien jou mededingers 
nie dieselfde blootstelling met ’n kleiner 
bemarkingsbegroting sal kan koop nie. 
Dit is egter belangrik om die bestaande 
bemarkingsmengsel te hersien en die 
mees optimale bemarkingsmengsel 
vir jou besigheid te hersien en te kies. 
Gebruik elke geleentheid vir bemarking 
en bevorder die handelsmerk van jou 
besigheid, produkte en dienste.

03
 

Inkomste- en koste-oorwegings
 Inkomste kan verhoog word as jy die 

volgende diversifieer:
 Kliëntblootstelling – moenie net van ’n 
paar groot kliënte afhanklik wees nie

 Marktoegang – is dit moontlik om die 
grense van jou geografiese voetspoor 
streeksgewys in SA te verskuif, of om ’n 
Afrika-, of selfs internasionale, mark-
uitbreiding te vestig?

 Distribusie – het jy al e-handel of 
’n aanlyndistribusievermoë van jou 
besigheid oorweeg?

Koste kan beperk word deur:
 Bedryfsaktiwiteite te optimaliseer
 Groter afslag van verskaffers te beding 
– onthou, hulle het ook kliënte wat 
goed betaal nodig

 ’n Werksweek van 4 dae te oorweeg – 
sodat personeel nie verminder hoef te 
word nie

 Persele te deel/te onderverhuur

03
 

Differensieer ten opsigte van dienslewering
 Dienslewering is nie ’n higiënefaktor in 

besigheid nie. Nougesette pogings om 
dit deurlopend te verbeter, kan dien as 
besigheidsonderskeider. Hier is ’n paar 
opsies om te oorweeg:

 Beloon die lojaliteit van kliënte

 Doen spesiale aanbiedinge – nie om 
in ’n prysoorlog met jou mededingers 
gewikkel te raak nie, maar om jou 
besigheid op die voorgrond in jou 
teikenmark te hou

 Voldoen aan alle wetgewing (bv. Wet op 
Beroepsgesondheid en –veiligheid, SEB) 
om dit maklik en lonend te maak vir 
kliënte om met jou besigheid te doen

 Belê in ‘diep’ kliënteverhoudings; 
moenie by transaksionele assosiasie 
vassteek nie

03
 

Behandel jou werknemers soos ware 
bates in jou besigheid

 Mense het nodig om bewyse te sien dat 
hulle gewaardeer en gerespekteer word.

 Hier is ’n paar oorwegings:
 Daar is altyd ruimte vir persoonlike 
groei – vestig ’n ware leer-organisasie

 Betaal hulle billik – ’n voorbeeld is 
genoem waar oortyd na betaalde verlof 
omgeskakel is

 Erken en beloon hulle – winsdeling of 
selfs ’n betaalde vakansie

 Heg waarde aan hulle opinies – laat 
jou personeel aan die besluitneming 
deelneem

 Ondersteun hulle op persoonlike vlak – 
byvoorbeeld, help hulle om hulle drome 
en ambisies te bewaarheid, en bied 
mentorskapsondersteuning

 Gebruik fleksietyd om ’n balans tussen 
werk en lewe te bewerkstellig

 Voorsien hulle van ’n waardige kantoor-
ruimte en sosiale geriewe (bv. warm etes)

Baie kan gedoen word om die 
sukses van jou besigheid, selfs 
in moeilike ekonomiese tye, te 
bemagtig. 

Zig Ziglar (Amerikaanse skrywer en 
motiveringspreker) het gesê: 

“As mense van jou hou, 
sal hulle na jou luister, 
maar as hulle jou 
vertrou, sal hulle met 
jou besigheid doen.”
(vry vertaal)

Dit is dalk ’n wyse boublok vir 
besigheid-sukses in Suid-Afrika.
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Pluk die vrugte as 
kliënteverwagtinge 
oortref word

Rob Stokes 
Mirum 

Op die oog af lyk dit heel eenvoudig – kliënte sal ons produk 
of diens oorweeg as ons hulle help om ’n probleem op te los, 
of hulle behoeftes vervul. Maar is dit werklik al wat nodig is 
om kliënte na ons besigheid aan te lok? Die gekwalifiseerde 
antwoord is “nee”.

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark
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Potensiële kliënte het onuitgesproke verwagtinge van 
voornemende besighede.

Dit sluit die volgende in, maar is nie 
daartoe beperk nie: 

 As ons versoek word om ’n kwotasie te lewer, moet ons op die 
ooreengekome tyd opdaag om die kwotasie te lewer. Ons sê 
dit dalk met die tong in die kies, maar besighede is geneig om 
nie genoeg aandag aan hierdie aspek te gee nie.

 Die kommunikasiekanale moet oop wees – veral as sake nie 
volgens plan verloop nie.

 Gebruik eenvoudige taal om seker te maak dat kliënte die 
kontraktuele bepalings en oorwegings verstaan.

 Kliënte verwag eerlikheid – as ons nie die werk kan doen nie, 
wees eerlik daaroor en onttrek eerder uit die transaksie as om 
ons reputasie te skaad.

 Kliënte verwag goeie waarde vir geld en nie noodwendig die 
laagste prys nie.

 Moenie pryse laai net omdat die kliënt in ’n vooraanstaande 
woonbuurt woon of van daar af kom nie.

 Mense verwag ’n produk van goeie gehalte en uitstekende 
diens.

 Produk- en diensverskaffers moet by spertye hou, of uitstel 
beding, indien nodig.

 Respekteer die kliënt se eiendom indien daar op die perseel 
gewerk word – as iets breek, al is dit per ongeluk, gaan die 
kliënt jou verantwoordelik hou.

 Naverkopediens is van die uiterste belang – ons moet ons 
produk of diens sodanig implementeer dat daar aan die kliënt 
se verwagtinge voldoen, of dit selfs oortref word.

Hier is sommige van die voordele 
wat ons sal geniet indien ons aan 
kliënteverwagtinge voldoen en dit 
oortref: 

 ’n Positiewe reputasie – voornemende kliënte sal ons begin 
kontak

 Ons sal positiewe bevestiging ontvang, wat in ons openbare 
betrekkinge, op ons webtuiste en in brosjures gebruik kan 
word. Onthou om altyd die kliënte se toestemming vir die 
gebruik van hulle getuigskrifte te bekom.

 Dit is makliker om verbeterde, of bykomende produkte en 
dienste, aan ’n  tevrede kliënt te verkoop. 

 Kliënte kan ons in hulle persoonlike hoedanigheid gebruik en 
’n positiewe ervaring in hierdie konteks kan na hulle besighede 
oorspoel, of onder die aandag van ’n werkgewer, wat dalk ’n 
soortgelyke produk of diens benodig, kom. 

Besigheid is eenvoudig, maar nie maklik nie. 
As ons die basiese dinge reg doen, sal dit ons 
vêr op die pad na sukses bring.

http://www.sanlam.co.za/businessowners/articles/Documents/Bwenke 07.2015  Waaheen is my besigheid oppad.pdf
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Waar bevind jy en jou besigheid julle op hierdie ongelyke pad na sukses?

In sy klassieke boek oor entrepreneurskap, The E-Myth, onthul Michael E. Gerber die realiteite van die besit 
en bedryf van ’n besigheid.

Hiervolgens is ’n besigheidseienaar 3 mense in een:
 ’n Entrepreneur: dromer, vernuwer, meestal ongestruktureerd, transaksie-beklinker
 Die Bestuurder: prakties, beplanner, implementeerder, skepper van orde uit chaos
 Die Tegnikus: die doener

Dikwels begin mense ’n eie besigheid, omdat hulle goeie tegnici is, maar is sonder kennis en ervaring oor 
hoe om ’n besigheid te bedryf.

Hierdie artikel bied ’n paar insigte oor hoe die besigheidseienaar die drie rolle (entrepreneur, bestuurder en 
tegnikus) met fyn voetwerk kan bemeester om die besigheid in staat te stel om te groei en oor tyd meer 
suksesvol te word.

Werk aan en nie in 
jou besigheid nie

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark

Jy het sekerlik al bogenoemde stelling gehoor – maar wat 
beteken dit werklik?
Om ’n besigheid te begin, te bedryf en te laat slaag, is nie vir bangbroeke nie. Waarom? Internasionale 
statistiek toon dat 40% van alle nuwe besighede binne die eerste jaar misluk en 80% binne die eerste 5 jaar; 
en 80% van diegene wat die eerste 5 jaar oorleef, misluk binne die tweede 5 jaar. Dus is slegs 4% van nuwe 
besighede na 10 jaar suksesvol. In Suid-Afrika verloop sake ook nie anders nie – ons mislukkingskoers kan 
selfs hoër wees. Besigheid is eenvoudig, maar dit is nie maklik nie.

Amir Tal 
Myertal practical Security



Element Taak Rol Waar om hulp te soek

Besigheids- 
eienaar – self 

Verbeter eie vaardighede – deurlopende 
opvoeding

Tegnikus Bedrysopleidings-liggame 
Tegnikon/Universiteit

Besluit watter take/verantwoordelikhede 
gedelegeer kan word

Tegnikus/ 
Bestuurder

Bestuurspan 

Herdefinieer eie verantwoordelikhede na 
bogenoemde taak afgehandel is 

Bestuurder

Fokus op:
	Transaksies 
	Vernuwing
	Finansiële welsyn van besigheid
	Mededingendheid van besigheid

Entrepreneur
Tegnikus
Bestuurder
Bestuurder

Verkoopspersoneel 
Spesialiste in die bedryf
Rekenmeester
Rekenmeester

Bestuur van 
mense

Skep werksomskrywings Bestuurder Menslike Hulpbronne (MH) praktisyn

Onderhandel sleutelprestasie-areas met personeel Bestuurder MH-praktisyn

Spreek vergoeding en aansporings vir personeel aan Bestuurder MH-praktisyn

Lei personeel verder op Tegnikus Bedrysopleidingsliggame  

Bemarking Kies die optimale bemarkingselemente om die 
besigheid te bemark

Bestuurder Bemarkingspesialis

Identifiseer die teikenmark Bestuurder Bemarkingspesialis

Doen navorsing – mededingers en tendense in die 
bedryf

Tegnikus/
Entrepreneur

Mediavrystellings/webtuiste van 
mededingers/mark-navorsingspesialis

Verkope Verseker optimale personeel-aanstellingspraktyke Bestuurder Personeelagentskap

Identifiseer die ratio’s en syfers wat riglyne sal 
bied oor hoe goed die besigheid vaar m.b.t.:
	Werwing van nuwe kliënte
	Aantal kwotasies
	Aantal aanvaarde  kwotasies
	Aantal implementerings
	Hoe goed die naverkopediens is
	Aantal verkope aan bestaande klante

Bestuurder/ 
Entrepreneur

Verkoopspesialis

Inligtings- 
tegnologie 

Gebruik die besigheid tegnologie produktief? Bestuurder IT-Spesialis

Bestuur Voldoen die besigheid aan alle toepaslike wetgewing Bestuurder Rekenmeester

Word bestuursvergaderings skeduleer en is dit 
gestruktureer?

Bestuurder Bestuurspan 

Word bygewerkte notules van vergaderings en 
besluite wat geneem is, gehou?

Bestuurder Bestuurspan

Is die finansiële verslae op datum?
	Telbord 
	Vooruitskattings vs. werklike syfers
	Korrektiewe aksies waar teikens nie behaal 

word nie

Bestuurder Rekenmeester

19

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

VIND MEER UIT

Ter afsluiting
Die werklikheid van die praktiese riglyne hierbo is dat die meerderheid van die take in ’n besigheid, die 
verantwoordelikheid van die bestuurder is. Die implikasie hiervan is dat, as jy al die werk as tegnikus (die 
doener) doen, die vordering en toekomstige sukses van jou besigheid daaronder sal ly. Hierdie lys take is 
geensins omvattend nie, maar dit is ’n baie goeie beginpunt. Dit is uiters belangrik om die balans tussen 
die rolle van Tegnikus, Bestuurder en Entrepreneur, wat vir jou en jou besigheid die beste sal werk, te 
handhaaf.

Praktiese riglyne ter illustrasie van hoe ’n besigheidseienaar AAN sy/haar besigheid kan werk

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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