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Waar, wanneer en hoe tref je jouw doelgroep?

LAAT COMMUNICATIE NIET
AAN TOEVAL OVER
Voordat ik met de marketing van en voor technische bedrijven te maken kreeg heb ik 14 jaar bij twee reclamebureaus gewerkt. Bij
de laatste zelfs bijna 10 jaar. Dat is best lang voor een reclamebureautijger. Maar dat ben ik dan ook niet: ik ben marketing-expert.
En kijk breder dan alleen een advertentie, Adword-campagne of commercial. Wat primair toch het domein van reclamemakers is.
Door Willem de Vries
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communicatie dus. En dat dan
weer in combinatie met wat je

MEER WETEN?

met je communicatie wil bereiken: je communicatiedoelstellingen dus.

Wilt u meer weten over uw voorbereidingen op een beurs of de
Kunststoffenbeurs in het bijzonder? Kom dan donderdag 28 juni naar

Last but not least: ook de fre-

de mini-workshop ‘Hoe haal ik meer uit mijn beursdeelname’.

quentie waarmee je de doel-

Locatie: regio Eindhoven – Den Bosch; de exacte locatie geven we
kort voor aanvang door.
Tijdstip: van 15.00 tot 17.30 uur – napraten onder genot van een
drankje.
Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk en kan op www.stem-imc.com/
beursvoorbereiding.
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groep in contact brengt met je

Willem de Vries is Managing

doelgerichte communicatie is

Partner van STEM Industrial

het overdenken waard. (Daarover

Marketing Centre. Het ken-

meer in mijn volgende column).
Maar bedenk in ieder geval dat
je met één keer adverteren – of
op een andere manier communiceren – er niet zomaar bent.

niscentrum op het gebied van
marketing voor technische B2B
bedrijven: www.stem-imc.com
Reacties zijn welkom op:
willemdevries@stem-imc.com
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