Karel en Marijke persreis
Veel ondernemers beginnen vanuit een vaste betrekking. Daar bouwen ze kennis en vaardigheden
op en je wordt in de markt een deskundige. Opeens dient zich de kans van een eigen bedrijf op. .
We nemen het echtpaar Karel en Lieveke. Karel is technisch specialist, ziet innovaties, maar zijn
baas doet het liever stapje voor stapje. Lieveke is eigen ondernemer in een héél andere markt en
denkt vooral marktgericht. Ze zijn beiden 40+, als ze ‘young professionals’ worden. In Karel’s markt.
Een leverancier investeert in hen en vooral dankzij de innovatieve producten, zijn marktkennis en
hun ‘drive’ bouwen ze in enkele jaren een marktaandeel van 15 à 20 procent op. Hun
naamsbekendheid is echter waardeloos.
Terwijl Karel doorbuffelt, bedenkt Lieveke zich dat ze aan hun publiciteit moeten werken, maar de
techneuten om haar heen zien die softe investering niet zitten. Ze is eigenwijs en huurt een mediaadviseur in. Die selecteert vakjournalisten, mailt en belt hen, belt en mail hen nog eens en belt ze
nóg eens (in hun markt was een ‘vakpersreis’ vrijwel onbekend) en krijgt een uitgelezen groep van
vakjournalisten bij elkaar in een hotel langs de A2.
Daar presenteert de directeur zijn bedrijf (Karel, wil je alsjeblieft nooit meer je eigen Powerpoint van
het scherm voorlezen!) en zijn producten. Daarna gaat het in een gehuurde vip-bus met fris &
versnaperingen richting fabriek. Daar staan vakspecialisten klaar waarmee de vakjournalisten éénop-één kennis maken en die hen informeren, bijpraten en technische details geven. Dankzij een
‘persinstructie’ van de media-adviseur vertellen ze veel, maar niet teveel. Verder is het niks
bijzonders: verse soep en broodjes kaas uit de hand. Alle aandacht is gericht op het bedrijf en de
producten. En hun mensen….
Het wordt een topdag! De vakjournalisten zijn helemaal blij, want door de persoonlijke aanpak,
kunnen ze allemaal een eigen draai aan hun artikel geven. De een gaat meer op technische details,
de ander beschrijft liever het evenement. Karel is blij omdat hij de markt heeft laten zien dat hij een
serieuze speler is en Lieveke is blij omdat ze intern heeft bewezen dat externe communicatie erg
belangrijk is bij het positioneren van je bedrijf.

