Merk toch je sterke merk
Igor leest ook kranten en weet hoe Philips zijn merk keer op keer opnieuw lanceert. Van
bijvoorbeeld “Philips, dan is het goed” via “Let’s make things better” naar “Sense and
simplicity”. Igor snapt dat zulke slogans zowel intern als extern zullen werken en besluit
het concept te kapen. Igor gaat met zijn sanitairwinkel ook aan branding doen.
Igor’s bedrijf met tien medewerkers zit redelijk in het werk omdat de vraag naar
badkamer-renovaties goed is. De concurrentie onder badkamerspecialisten is echter
moordend en dat zet de marges zwaar onder druk. Op menig werk moet geld bijgelegd
worden. Igor beseft zich dat toegevoegde waarde de enige manier van overleven is en
dat daar dus een sterk merk bij hoort. Een sterk merk leidt immers onherroepelijk dat
jouw bedrijf ‘top of mind’ komt van je doelgroep en dat leidt weer tot eerder gunnen van
werk.
Igor huurt een reclamebureau in. Dat vergt een investering, maar het verdient zich –
bewezen- terug. Samen bedenken ze een korte, krachtige slogan die Igor’s nieuwe
aanpak richting geeft. Die elementen zijn ‘belofte’, ‘garantie’ en ‘het extraatje’.
Makkelijke woorden, maar moeilijke beloftes.
Hij belooft de klant dat hij zijn probleem zal oplossen (Bijvoorbeeld: een badkamer die
straks ook geschikt is voor senioren), hij garandeert ‘geen gedoe’ door met Nederlandse
vakmensen te werken en hij biedt iets wat zijn concurrenten niet bieden (Bijvoorbeeld:
‘Onze levertijd op marmer is de helft van onze concurrenten’. )
Oké, dat staat! Nu nog even de invulling van de beloftes. Als het merk “Igor” staat voor
oplossingen, kwaliteit en invoelen, dan moet ondernemer Igor dat dus ook hard kunnen
maken. Igor begint intern een campagne. Net als Philips: van vanzelfsprekende
productkwaliteit (Koopt Hollandsche Waar) via de belofte geen stomme dingen meer te
maken tot de garantie dat Philips nu wel snapt wat jij als klant wilt.
Dit betekent dat Igor’s medewerkers vanaf nu moeten doen wat ze beloven. Ai!

