
Promotie & acquisitie plan
Aan de hand van mijn doelgroep ga ik mijn promotie en acquisitie opstellen. 

Producten: Stickers, flyers, spandoek 
Doelgroep: Bedrijven die net opstarten of al bestaande bedrijven die opzoek zijn naar een 
                      nieuwe huisstijl

Om mijn beginnende bedrijf op de kaart te zetten moet ik allereerst mijn naam/vormgeving pro-
moten. Omdat ik net begin is mijn budget dus noiet heel breed, daarom moet ik gebruik maken 
van goedkope middelen. 

Doel promotie: Klantenwerving en naamsbekendheid

Promotie:

Stickers – Om mijn doelgroep te bereiken start ik op het station. Tegenwoordig reist een groot 
deel van nederland met de trein of bus naar hun werk. Door stickers op palen, poster frames en 
bankjes op het station te plakken word mijn naam/vormgeving langzamerhand verspreid. Door 
mijn website op de stickers te zetten verwijs ik ze door naar mijn online portfolio. Het is een klei-
ne ingreep die zonder dat je het doorhebt meer doet dan je zou verwachten. Een goede naam/
vormgeving blijft hangen in het hoofd van de reizigers.

Social media – Op Instagram en facebook kun je ontzettend goed reclame maken. Ook is het 
ideaal om andere vormgevers in de gaten te houden door ze te volgen. De foto’s van Instagram 
ga ik delen op facebook op een de facebook-pagina van mijn bedrijf. 

Flyeren – Om mijn omgeving aan te sporen om mijn bedrijf op te zoeken ga ik flyers ontwerpen 
en flyeren in mijn omgeving. Zo creëer ik naamsbekendheid. Ook kan ik in de winkelstraat bij de 
winkels mijn flyers afgeven en ze laten uitdelen bij elke aankoop.

Spandoek bij kantoor – Ik zal ook een beetje meer op moeten vallen in mijn straat, dit kan ik 
doen doormiddel van een spandoek. Dat trekt de aandacht van voorbijgangers en zal (met een 
opvallende vormgeving) mensen ook triggeren om mijn bedrijf op te zoeken en/of naar binnen te 
lopen.
 

Doel acquisitie: werven van mijn bedrijf, samenwerking opstarten

Acquisitie:

Netwerkborrel – Ik zal een netwerkborrel organiseren. De netwerkborrel zou bestemd zijn voor 
toekomstige en huidige klanten, maar ook voor andere creatieve bureaus. De borrel zal dan niet 
alleen bestemd zijn voor het werven van mijn bedrijf maar ook om eventuele een samenwerking 
op te kunnen bouwen. Als klein bedrijf kun je goed gebruik maken van samenwerking. Dit door 
bijvoorbeeld door je producten in een winkel van een andere ondernemer te mogen verkopen. 



Kosten:

Sticker kosten:
Ik zal er 1000 laten bedrukken, dit zal € 127,33,- gaan kosten (excl. btw). 
Bron: http://www.peterprint.nl/stickers-drukken.html

Flyers:
Ik zal er 500 laten bedrukken, dit zal € 77,82,- gaan kosten (excl. btw). 
http://www.drukwerkdeal.nl/nl/producten/reclame_drukwerk/flyers

Spandoek bij kantoor: 
De kosten zijn 95,- euro voor een spandoek van 200 bij 500 cm
http://www.drukwerkdeal.nl/nl/producten/reclamematerialen/spandoeken

Totale kosten:
€ 300,15,-

Dit zijn haalbare kosten voor het kleine bedrijf. De kosten zullen snel worden terug verdiend door 
de gewonnen klanten.
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