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SAAI!!!
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Voor wie werken wij
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A. Het speelveld en de spelregels 
B. Aan de slag  
C. Tips & Tricks I - II - III

5



Het speelveld  
en de  

spelregelsA.
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Wat gaat er veranderen? 
  

Bedrijven = 
nieuwe  

verplichtingen

Consumenten = 
nieuwe  
rechten
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A. Het speelveld en de spelregels 

1. Het online beleid dient een onderdeel van 
het gehele bedrijfsbeleid te zijn 

2. De look-and-feel dient online gelijk te zijn aan 
Duitse ondernemingen 

3. De juridische consequenties/ risico’s zijn 
groter 

4. Duitsland is het land van de keurmerken - 
TÜV, BVH-Gütesiegel, EHI Geprüft 

5. De beslissers zijn 50+ en hebben niets met 
online



Aan de slagB.
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B. Aan de slag - WIE 

Identiferen doelgroep         = Kenmerk PROFIEL 

Waar zitten ze                      = Geografisch PROFIEL 

Welke media gebruiken ze = Communicatie PROFIEL
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B. Aan de slag - WAT 

De Boodschap 

1. Wie ben je? 

2. Wat doe je? 

3. Wat kun je concreet betekenen voor de klant? 

4. Wat zijn de referenties van je succes?
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Tip & Tricks 
I - II - IIIC.
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C. Tips & Tricks - I 

1. Ga er in het directe contact vanuit dat je het constant 
fout doet, excuseren is een prima middel, blijf dit 
doen 

2. Duitse vestiging en Duitse medewerkers werken 
omzet verhogend 

3. Het duurt lang voor de eerste opdracht maar dit 
wordt met een hoge loyaalteit beloont 

4. Investeer in een goede website 
5. Investeer in goede Duitse teksten 
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C. Tips & Tricks - II 

1. Zorg dat alle media instrumenten dezelfde inhoud en 
volledigheid hebben 

2. Duitsers zijn meer tekst dan beeld georiënteerd 
3. Vindbaarheid middels Google genereren 
4. Het belang van Xing is vele male groter dan Linkedin, 

gebruik voor onderzoek en leads 
5. Amazone en Ebay zijn noodzakelijk voor de B-T-C markt 
6. Begin klein bijvoorbeeld NRW en leer van je fouten 
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C. Tips & Tricks - III 

1. Kom afspraken na en bevestig de afspraken 
2. Ben over duidelijk en contraleer keer op keer 

of je beiden het zelfde bedoeld 
3. Zet online gecombineerd met offline in 
4. Duitsland is een Messeland 
5. Vergeet niet de fax! 
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