Meters maken
Erik heeft een probleem, want hij is een van de vele toeleveranciers in een krimpende
markt. Zijn tweede probleem is dat hij nog maar net met zijn eigen bedrijf is begonnen,
nadat zijn oude werkgever omviel. Erik heeft twee verkopers uit de failliete boedel
meegenomen.
Hij redeneert: “Als ik het zwaar heb, dan hebben mijn klanten dat dus ook. Dus hebben
ze gaten in hun agenda’s.” Meters maken! Ze stappen gedrieën in hun auto’s en
bezoeken –zonder afspraak- mogelijke klanten. Verrassend veel bedrijven hebben
inderdaad tijd voor een kort gesprek. Er komen nieuwe klanten en nieuwe opdrachten
uit voort, maar het zet –gezien de inspanningen- eigenlijk te weinig zoden aan de dijk.
Bovendien kopen deze klanten puur in op prijs. Ze hebben geen behoefte aan service,
meedenken of dat soort zaken: ze gunnen de laagste aanbieder domweg de opdracht.
Erik weet dat persoonlijk contact dus werkt, maar dat zijn naamsbekendheid hoger moet
en dan het liefst met het grootste bereik tegen de laagste kosten. Vakbeurzen en
evenementen zijn hier bij geschikt, maar vakbeurzen zijn duur. Zeker in Eriks sector. Via
een oude relatie regelt Erik dat hij tijdens een belangrijke internationale beurs een paar
dagen een stukje van de beursstand mag onderhuren. Hij zet er een nette display met
zijn bedrijfsfolders neer, gaat er zelf naast staan en doet een leuke verloting voor
bezoekers die hun visitekaartje achterlaten etc. Het klassieke werk, zullen we maar
zeggen. Zijn ‘huurbaas’ is zo sportief om hun bezoekers steeds even op Erik te wijzen.
Erik hamert er bij elk contact op dat lage prijzen natuurlijk belangrijk zijn, maar dat
meedenken, oplossingen vinden op den duur tot betere resultaten leiden.
Er wordt ook één verkoper vrijgemaakt om de beurs af te struinen. Alweer meters
maken. Hij presenteert zich in eerste instantie niet als vertegenwoordiger van Eriks
bedrijf, maar stelt zich meer op als neutraal bezoeker. Zo hoort hij sneller mogelijke
problemen van potentiële klanten en kan hij daarna proberen oplossingen aan te bieden.
Erik zit nu in de doorstartfase en is nog steeds een trouwe fan van vakbeurzen. Nu met
een kleine, maar eigen stand.

