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4 x waarom een planning

Zorg dat je planning deze 4
elementen bevat

Een planning levert je meer rust,
focus en ruimte op. Of je nu een
groot of klein bedrijf bent, ‘maar wat
doet’ met je marketing of deze heel
serieus neemt. Een planning biedt
uitkomst.

1. Zet je intentie, waarden en
doelen bovenaan je planning.
Zo wordt je hier in al je stappen aan
herinnerd.

Het werken met een planning geeft
je de gelegenheid om:
1) je acties gericht in te plannen en af
te stemmen op een productgevoelige
periode (seizoenen, feestdagen).
2) je aanbod gericht onder de
aandacht te brengen en af te
stemmen op acties die je wil plannen.

2. Maak duidelijke categorieën
waar je je planning op kunt
baseren.
Baseer deze categorieën op de pijlers
van je bedrijf. Zoals je aanbod, content,
doelgroep, branche of seizoen
momenten.
3. Geef ook de middelen die je in
wilt zetten een plek.

3) je doelgroepen gericht te
benaderen met relevante informatie
op voor hun relevante momenten.

4. Neem de complete looptijd van
je actie inclusief voorbereiding.
Zo weet je zeker dat je de gehele actie
van A-Z goed geregeld krijgt.

4) ad hoc acties goed in lijn te
brengen met je eigen planning en zo
succesvol in te zetten. Deze lift zo
namelijk mee op je eigen acties en
voegt waarde toe aan je eigen
planning.

Met deze vier elementen creëer je
een planning met focus vanuit je
intentie, overzicht vanuit je pijlers,
rust met de timing van de actie en
kun je makkelijk tot actie overgaan
met je middelen.

Snel schakelen, blijven werken met
ad hoc acties en focus houden op je
eigen marketingaanpak.

Je content kan dit
nog extra versterken,
maar hoe borg je
deze in je planning?

Deze Marketing guide helpt je een
succesvolle marketingplanning
samen te stellen, waarin jouw
intentie, content en doelen geborgd
zijn.
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Een succesvolle
combinatie:
Je content & je planning
Je content is een belangrijk onderdeel van je marketingaanpak en daarmee van je
marketingplanning. Maar hoe borg je deze op een manier dat het je
marketingaanpak versterkt?
Je content is zowel de olie als de lijm van je planning. Het zorgt dat je soepel in
beweging blijft en verbindt alle onderdelen van je planning met elkaar, waardoor
er waarde ontstaat.
In 4 stappen naar succesvolle content:
1. Zorg dat je content een aparte categorie wordt in je planning en zorg dat je daar
per actie/onderdeel een korte basis tekst creëert met de volgende drie elementen:
2. Hoe verhoudt deze actie zich tot je intentie/missie/visie?
3. Waar zit de waarde voor je klant?
4. Wat jij met de actie wil bereiken?
Deze tekst vormt de checklist en basis voor alle content die je in gaat zetten voor je
actie.
Op deze manier heb je je doel, intentie en waarde voor de klant altijd bij de hand
en kun je deze goed terug laten komen in de verschillende onderdelen van je
actie/project/aanbod. Dit heeft een versterkend effect op je actie omdat je je
content consistent en herkenbaar inzet.
voor je content.
Maar, welke middelen zet je hier nu voor in en hoe zorg je voor een goede
opvolging van deze middelen?

Tip: Zet je checklist actief in.

Gebruik de tekst actief als checklist door hem bij de hand te
houden als je je content maakt. Check halverwege hoe deze
terug komt.
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Een optimale planning
inclusief je middelen
Je marketing waar maken doe je met je planning. Naast je intentie en content
horen daar ook je middelen bij.
3 x een optimale inzet van je middelen en je planning:
1.Noteer alle middelen die je tot je beschikking hebt in een aparte kolom in je
planning.
Zoals bijvoorbeeld: je 1:1 contact, website, nieuwsbrief, social media, media, overige
contactmomenten. Alles dat je kunt bereiken.
2.Maak vervolgens per actie/project/aanbod een top 5 van de middelen die je in
gaat zetten om de actie succesvol zichtbaar te maken bij de juiste doelgroep.
3.Maak vervolgens een sub planning van de communicatie die je in gaat zetten
om de actie zichtbaar te maken.
Dus een vooraankondiging op je socials, pre order in je nieuwsbrief, definitieve launch op je
socials, site en nieuwsbrief, opvolging aanmeldingen in 1:1 contact.
Met deze drie tips weet je precies wanneer en hoe je de meest geschikte middelen
voor dit project/actie/aanbod in gaat zetten.
Vergeet niet te evalueren na elke actie zodat je de learnings mee kunt nemen naar
de volgende.
Dit was de laatste stap van ‘Jouw marketing waar maken met een planning’.
Hopelijk heb ik je geïnspireerd om je marketing waar te maken.

Download template planning
Tip: Gefaseerd is het toverwoord.

Zet je middelen gefaseerd in. Laat ze elkaar logisch opvolgen.
Zo versterken ze elkaar en voorkom je dat je doelgroep
overlopen wordt met informatie.
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Wil je samen aan de slag of sparren over wat voor jou nu de juiste volgende stappen zijn? Leuk!
Ik denk – en kijk graag met je mee. Check hieronder op welke manieren dit mogelijk is.

Let’s talk | Inspiratiesessie
Tijdens een kosteloze, vrijblijvende
Inspiratiesessie denk – en kijk ik
45 minuten lang met je mee naar je
marketingaanpak – en vragen. Je
vertrekt gegarandeerd met nieuwe
tips en inzichten.

Let’s watch | Marketing Maandag
Wekelijks aan de slag met
praktische Marketing tips. Kort.
Krachtig. Helder. Waardevol.
Marketing Maandag is jouw
wekelijkse Marketing inspiratie
(korte video) en handige
download.

Let’s work | Inspiratiedag
Samen aan de slag met als
resultaat de marketingaanpak die
bij jou past. Helder en concreet.
Dat levert een Inspiratiedag jou
op. Samen met een lekkere lunch
& follow up moment.

Let’s read | Marketing Up mail
Marketing is inspiratie, ervaring,
persoonlijk en (vooruit) ook
promotie. Dit alles en meer vind je
terug in de Marketing Up mail.
Een welkome afleiding in je Inbox.
Schrijf je vandaag nog in!

Let’s move | Marketing Up traject
Je marketingaanpak
(re-)organiseren. Met impact.
Beweging. Vanuit je intentie. Met
resultaat.
Dat realiseer je met het Marketing
Up traject. Incl. twee live sessies en
concreet plan van aanpak.

Let’s connect | Elkaar beter leren
kennen en inspireren
Social media. Je kunt niet met – en
niet zonder in deze tijd. Ik gebruik
het ter inspiratie, mensen beter te
leren kennen en voor mooie
gesprekken in de DM. Zijn wij al
verbonden?

Fijne dag en wie weet tot ziens!
PS. Ben je geholpen met de tips uit deze Marketing Guide?
Dat vind ik leuk om te horen. Laat het me gerust weten
met een berichtje op michelle@communicatie-pakket of via LinkedIn.
Je krijgt gegarandeerd een reactie terug :)
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