
Bureau van  
den Oever
verrast, zorgt voor aandacht 

en creëert meerwaarde.

1. Opvallen
BENT U BIJ  UW POTENTIËLE DOELGROEP BEKEND  
MET UW WINKEL EN UW PRODUCTEN?

BESTELT UW KLANT MAKKELIJK EN PRETTIG 
IN UW WINKEL OF OP UW WEBSITE?

HOE TEVREDEN IS UW KLANT OVER U?

IS UW PRODUCT VOOR UW KLANT 
DE BESTE KEUZE?

HOE GAAT U OM MET DE VERWACHTINGEN 
VAN UW KLANT NA ZIJN AANKOOP?

2. Overtuigen

4. Service verlenen

3. Verkopen 

5. Klanten binden

• Neem uw winkelidentiteit onder de loep 

• Besteed aandacht aan uw naamsbekendheid 

• Bouw aan uw gewenste imago op basis van Why, How and What en 23plusone  

• Breng uw product of dienst bij een gerichte doelgroep onder de aandacht

• Van lead tot aankoop (conversie) 

• Faciliteer uw klant om zijn aankoop te voltooien 

• Voorkom a�aakmomenten tijdens zijn aankooproces 

• Bevorder het plezier tijdens de aankoop. 

• Maak uw klant tot ambassadeur 

• Zorgen voor mond-tot-mondreclame 

• Beloon uw meest loyale klanten 

• Bouwen aan uw merkloyaliteit

• Informeer en inspireer uw klant met uw product of dienst 

• Verleid uw klant om uw product als eerste keus in overweging te nemen 

• Bied een uitstekende service en een goede prijs 

• Zorg voor een goede bereikbaarheid zowel online als o�line 

• Wees beschikbaar met service en informatie 

• Vraag om feedback 

Klantreis en de marketingsuccesformule
START MET OPTIMAAL RESULTAAT CREËREN

Bureau van den Oever uit Zaltbommel is ervaren en gespecialiseerd in het analyseren van uw 

winkel op basis van de klantreis. Doelstelling is om maximale bereikbaarheid en resultaat te 

creëren met alleen de inspanningen die voor u van toepassing zijn.  

Kortgezegd, alleen doen wat nodig is om uw doelen te bereiken en hiermee de kosten zo beperkt 

als mogelijk te houden.  

 

Met een team van bevlogen marketeers, gra�sche vormgevers, foto-/videografen, online 

marketeers, social mediaspecialisten en interieurstylisten ontzorgen we onze klanten al ruim 20 

jaar op het gebied van online en o�ine marketing en reclame. Dit doen we voor onze klanten in 

Nederland, België en Duitsland.  

 

Samen motiveren wij onze klanten én onszelf iedere dag om altijd voor het beste resultaat te gaan! 

Afspraak maken

MARKETINGSUCCESFORMULE DE KLANTREIS OVER ONS CONTACT

De Marketingsuccesformule voor GMS ondernemers 
Download hier de PDF.

Start download
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Lees meer over ons >

Bureau van den Oever Schimminck 21 - 5301 KR Zaltbommel T. (+31) 088 0222 500 info@bureauvdo.nl www.bureauvdo.nl

Zakt de marketing-moed u  
ook wel eens in de schoenen?
Met het marketing collectief van GMS en Bureau van den Oever haalt u eindelijk écht 

meer rendement uit uw marketinginvestering.

Hoe we dat gaan doen > 

Tijd om vragen te beantwoorden als..

Hoe kijken uw bestaande klanten naar uw winkel en productassortiment?

Hoe bekend bent u binnen uw doelgroep?

Hoe gaat u hiermee om in veranderende tijden?

Waar ligt hierin de perfecte balans binnen uw winkelonderneming?

Bureau van den Oever services waar u altijd van uit mag gaan:

Focus op rendement & het aanspreken van de juiste doelgroep

Alle marketing en reclame zaken onder 1 dak

Snel schakelen en direct resultaat van uw investeringen

Jarenlange ervaring en persoonlijk contact

Afspraak maken

Meteen van start?


