week, nee zelfs geen dag gaat voorbij zonder dat ergens ten lande een symposium, leergang of borrel met dit thema plaatsvindt.
De marketeers zijn in de ban van crossmedia door het versnipperende medialandschap, de integratie tussen technologieën en de mediavaardigheid van
de marketingdoelgroepen. De marketeer van nu wordt steeds meer een regisseur die de verschillende kleine media hun specifieke bijdrage binnen het grote
verhaal op het juiste moment aan de juiste moet laten doen. Dit is zo’n grote uitdaging dat het vooralsnog meer neerkomt op praten over crossmedia dan het
daadwerkelijk bedrijven. Ongeveer net zo zenuwachtig als pubers gefocust zijn

Ik zoek een
commerciële
topper

Crossmedia is het woord van de dag in marketingland. Geen maand, geen

AV Werving & Selectie heeft
uitstekende wervingsbronnen.
Met een netwerk van ruim 20.000
kandidaten, dagelijkse online en
executive search en zeer frequente
advertenties weten ambitieuze
kandidaten waar zij moeten zijn
voor een uitdagende commerciële of
management functie. Dus wanneer u
commercieel talent zoekt, dan vindt
u dat bij AV Werving & Selectie. Bel
033-2860150 voor meer informatie.

Sales in de
crossmedia strategie

Internationale publicaties
over Sales

Bovendien is het opmerkelijk dat we nog altijd terugvallen op dezelfde, vaak twintig jaar oude modellen.

Wanneer u met collega’s brainstormt over de nieuwe bedrijfsstrategie is het fijn dat u kunt terugvallen
op beproefde modellen. Dankzij deze modellen heeft u het geruststellende gevoel dat u geen belangrijke
zaken over het hoofd ziet en dat het proces zo gestructureerd mogelijk verloopt. Ongetwijfeld heeft u wel
eens een SWOT-analyse gemaakt of de Value Chain van Porter op uw eigen organisatie toegepast. Dan
weet u ook uit eigen ervaring dat het niet eenvoudig is deze modellen te vertalen naar uw eigen situatie.
Drs. R.F.J. Austie
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proppen komt. Die klant verwacht enkel nog een soepel kooptraject, met wellicht nog een klein onderhandelmazzeltje als kers op de slagroom. Vergeet de

Het kenmerk van commerciële functies.

Mail
Web

info@avdiensten.nl
www.avdiensten.nl

en lastig daarmee in verband te brengen.

en de verschillende deelactiviteiten (en

op de economisch theoretische aspecten

deeldoelstellingen) in de organisatie van

Heel zuiver stellen Kaplan en Norton dat de

daarvan in te gaan. Het is daarmee echt een

De klant die vooral om merkgevoel aanlandt in een salesfunnel, zal op consi-

de onderneming. Het derde element wat

door de onderneming gecreëerde waarde

boek voor praktijkmensen.

stente wijze het gecreëerde merkgevoel ook tijdens het koopproces willen
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sales meer dan ooit tevoren gedwongen zijn tot een vruchtbare samenwer-

waarde van informatie, de waarde van de

dienst op de markt te brengen. De prijs van
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Nyenrode Sales Leadership Masterclass

te realiseren.

de winst voor de consument, en in de winst
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opsomming van productspecificaties dus gerust.

eigen media en boodschappen doorlopen. Dus hoe virtuozer en preciezer de
nieuwe crossmedia marketeer als regisseur de juiste boodschappen en media
op het juiste moment op de bühne brengt, hoe meer sales zich als een kameleon moet ontpoppen om het een-tweetje naadloos af te maken.
Kortom: let op de agenda van uw marketeer. Gaat hij of zij naar een crossmedia
event of training? Zorg dan dat u meegaat. Of beter nog: nodig uw marketingcollega zelf uit. Dan kunt u de crossmedia strategie samen uitstippelen. En is de
kans het grootst dat u uw bedrijf daadwerkelijk crossmediaal kunt maken. Voor
u het weet staat u als keynote spreker op een volgend crossmedia congres uw
kennis over te dragen aan de crossmediale maagden. Succes!
Chantal Verweij
Directeur/strateeg conceptbureau 7causes
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Ik zoek een
commerciële
uitdaging
AV Werving & Selectie is continu op
zoek naar ambitieus talent en ervaren
vakmensen voor onze opdrachtgevers
met commerciële vacatures. Want
iedere opdrachtgever en functie is
uniek. We zijn altijd op zoek naar
die “één uit duizenden” die precies
past. En de kans is best groot dat jij
dat bent. Kijk maar op onze website
www.avdiensten.nl voor de meest
actuele vacatures of bel 033-2860150
voor meer informatie.
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