Strategische marketingadviesdiensten:
Onze marketingstrategie voor adviesdiensten engico esttot design wordt gebruikt om
de verkoop- en marketingbehoeften van uw bedrijf te ondersteunen. Onze
adviesdiensten zijn gericht op het midden- en kleinbedrijf. Het resultaat of de conclusie
van onze dienstverlening is een advies of over een goede marketingstrategie of
strategisch marketingplan, aangepast aan de noden en wensen van uw bedrijf.

Toelatingsgesprek:
We plannen een eerste gesprek van 60 minuten om meer te weten te komen over de
verkoop- en marketingbehoeften van uw bedrijf. Tijdens het toelatingsgesprekofn, we
lichten onze aanpak toe en vragen alle details van uw bedrijf op.
Eerste sessie:
IIn de eerste sessie zullen we een aantal punten doornemen. De eerste vraag kan
digitaal (via Phonecall op Skype, Zoom, etc.) of persoonlijk worden gesteld. Elk van de
punten die tijdens de eerste sessie worden besproken, zou standaard zijn. Welke
punten het bedrijf echter ook nodig heeft en zijn doelstellingen (bijvoorbeeld: onderzoek
naar een dealermarkt, enz.) Worden toegevoegd en overwogen voor de intake.
Onderwerpen van discussie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uitleg over de voordelen van een verkoopstrategie en:
marketing / strategisch marketingplan.
Help je doelen te stellen
Diepgaande analyse van uw huidige marketingstrategie
Diepgaande analyse van uw marketingomgeving.
Marketingstrategievoorstel / strategisch marketingplan
Voorspelling van verwachte resultaten
Diepgaande analyse van de benodigde middelen
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Extra punten om te bespreken:
•

Marketingdiensten contracteren door Wise Help

•

of persoonlijk plan van de ondernemer

•

Marketingbijeenkomsten, influencers en netwerken

•

Marketing mix: 4P´s, 4C´s en 4E´s.

Tweede sessie:
Na de relevante bespreking voor uw bedrijfsdoelen stuurt Wise Help binnen 7
werkdagen een marketingstrategie of strategisch marketingplan naar uw adres of
naar uw e-mail. Zodra de klant de marketingstrategie/strategisch marketingplan
heeft ontvangen, wordt er (zonder extra kosten) een tweede sessie voorzien voor
bespreking of opvolging.
Ondersteuning na verkoop:
Na deze tweede sessie kunt u bij twjifel, klachten,of vragen contact met ons
opnemen en staan wij tot uw beschikking.

Samenvatting van het aanbod:
Toelatingsgesprek of vrijblijvend
2 gepersonaliseerde consultantsessies verkoop en marketing
Marketingstrategie of strategisch marketingplan binnen 7 dagen
Kopie van marketingstrategie of strategisch marketingplan naar uw postadres gestuurd
Ondersteuning na verkoop

Voor slechts €299
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