Sales promotion is een boeiende discipline, waar ieder bedrijf zo
nu en dan wel eens gebruik van maakt. Acties, prijsverlagingen,
speciale aanbiedingen, we hebben er vakmatig maar ook gewoon
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Sales promotors als
evangelisten
als consument regelmatig mee te maken. Creatieve bobbels in maieen stuk actie-/aankoop-bereider.
Al naar gelang het merk is de salespromotie soms wat platter, dan
weer wat chiquer. Maar de essentie is altijd hetzelfde: kracht bijzetten aan bestaande aanbiedingen. Het effect van sales promotion is
niet zelden zeer verbluffend. Hoe soms met een kleine kwinkslag,
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lings en extraatjes bij aankoop, en de gemiddelde Nederlander is
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Grote leiders laten ons niet onberoerd. Ze wekken onze passie en brengen het beste in ons boven. Als we
proberen te verklaren waarom ze zo effectief zijn, praten we over strategie, visie of sterke ideeën. Maar de
werkelijkheid is veel primairder: groot leiderschap is gebaseerd op emotie. De primaire taak van de leider
is om zich te bekommeren om de emoties van zijn mensen. Dat is de reden dat emotionele intelligentie
van zo’n groot belang is voor het succes van een leider: primair leiderschap vereist dat we de emotionele
intelligentie in stelling brengen.
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sector. Het lijkt me meer dan geweldig als ervaren sales promotors

al in de schoenen zakt. Sales promotion zou hier als een extra
schepje Oxi Action ongetwijfeld meer actiebereidheid kunnen
kweken. Subsidiegeld in de uitverkoop!
Resultaat? De subsidiepotten worden eens benut, en ditmaal door
meer bedrijven dan de happy few die tot nu toe keer op keer de
jackpot wisten te kraken. En (mits de subsidies houtsnijden) die
bedrijven kunnen met de subsidies hun (vaak maatschappelijk
relevante) innovaties en bedrijfsverbeteringen doorvoeren. Daar
wordt Nederland weer een stapje beter van.
Kortom: sales promotors van Nederland, kom in actie. Help de
overheid met uw handigheden haar subsidiepotten aan de man
de brengen. En help het bedrijfsleven zich te verbeteren!
Chantal Verweij
Marketingconceptbureau 7causes
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