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Hi, wij zijn  
Denkfabriek 

Agency!

Het boeit niemand wat jij doet, maar wel welk 
probleem jij daarmee oplost.

Waarschijnlijk weten jullie heel goed 
wat je doet. Producten en diensten 
bedenken en communiceren is voor 
de meeste bedrijven geen probleem. 
Maar spreek je dan wel de juiste 
doelgroep aan? Welke toon hanteer 
je? De basis leggen we aan de hand 
van een korte marketingsamenvatting.

Wij zorgen ervoor dat het voor jou 
helder en praktisch toepasbaar is 
hoe jij jouw product of dienst op de 
juiste manier aan de juiste doelgroep 
presenteert. 

Door grondige inventarisatie 
verzekeren wij jou ervan dat alles 
op elkaar aansluit. Je ontvangt 
twee correctierondes, zodat je alles 
begrijpt en het ermee eens bent. Voor 
de marketing diensten gebruiken 
wij een bewezen format, omdat 
deze methodes zichzelf al hebben 
bewezen. Als kers op de taart 
ontvang jij een duidelijke uitleg 
over hoe je jouw gloednieuwe 
marketing essentials kunt 
gebruiken en toe kunt passen.

 
Het is onze missie om de wereld te verbeteren 

door middel van het bouwen van strategische, 
professionele en complete websites voor onderne-

mers - inclusief copywriting, design, marketing basics 
en de website zelf.

Het is onze visie om de wereld een stukje mooier te maken 
door middel van digitale producten.

Sinds december 2019 specialiseren wij ons in het maken 
van strategische websites. Dat doen we nog altijd met veel 
plezier. We vinden het supertof om mee te mogen denken 
met concepten. We krijgen energie van gepassioneerde 
ondernemers en stromen elke keer over van geluk als we 
weer een mooi project hebben afgerond. 

In januari 2021 besloten we om ons meer te gaan 
focussen op bedrijven die de wereld mooier 
willen maken. Starters zijn nog steeds wel-

kom, mits ze zich inzetten voor een betere 
wereld. Nu zijn ook senior onderne-

mers welkom, zolang ze die missie 
maar delen.
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BUYER PERSONA
Doelgroepomschrijving 
om je verdere communi-

catie op te richten

VANAF €97,50

MISSIE
Kort en bondig omschre-
ven hoe jij gaat bijdragen 

aan je visie

VANAF €65,-

VISIE
In één zin welke wereld jij 

voor je wilt zien

VANAF €65,-

TONE OF VOICE
De juiste aanspreektoon 
voor jouw copy & design

VANAF €65,-

Als pakket zijn de services goedkoper.  
Hoeveel precies? Dat staat in je offerte ;)

https://denkfabriek.agency/services/marketing/
https://denkfabriek.agency/services/marketing/
https://denkfabriek.agency/services/marketing/
https://denkfabriek.agency/services/marketing/
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Buyer persona
DOELGROEPOMSCHRIJVING OM JE VERDERE 

COMMUNICATIE OP TE RICHTEN

Google Sheets met informatie over de 
demografie, socio-economie, geografie, 
lifestyle en pains + gains
Fictief persoon gebaseerd op echte informatie
Input verkregen uit kennismaking, formulier en 
evt. aanvullende call
2 correctierondes
Export in PDF, inclusief afbeelding/portretfoto

WIST JE DAT…
…wij bij elke €1.000,- aan omzet een boom 

planten?

“Ninarosa is een fijn persoon om mee te 
werken. Ze houdt zich aan haar afspraken. 
Ze levert niet alleen kwaliteit, maar denkt 
ook mee over het bedrijf; ze is creatief en 
ziet daardoor mogelijkheden en kansen.”

JUSTIN, WEBSHOP VERBETERHAAR
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Helder op wie al jouw communicatie 
richt – voor jou en je team
Een duidelijke richting en goede basis 
voor een uitgebreid marketingplan
Letterlijk te gebruiken voor je 
copywriting of strategisch om te 
weten hoe je bepaalde dingen moet 
verwoorden, omschrijven, vormgeven 
of framen

Waarom wil jij dit?

WIST JE DAT…
…wij ook collaborations hebben met 

een SEO-partij, fotografie, social media 
marketeer en juriste?

WIST JE DAT…
…wij op Insta-
gram allerlei 

tips delen over 
sustainability, 

websites, online 
media en onder-

nemerschap?

WIST JE DAT…
…er bij ons niks wordt verge-
ten dankzij Microsoft Teams, 

Planner en Outlook?

“Ninarosa heeft een website 
gemaakt voor mijn bedrijf (www.
bizcover.nl). Ik vind haar een 
veelzijdig talent. Zij is nauw-
keurig, positief, enthousiast en 
denkt mee. Zij schroomt niet om 
kritisch te zijn als dat de kwali-
teit van teksten of marketing ten 
goede komt. Haar creativiteit 
komt prachtig tot uiting in de 
website. Daarnaast heeft zij een 
groot netwerk, wat super fijn is 
als je eventueel andere diensten 
nodig hebt. (zoals bijv. SEO, 
foto’s etc.). Ik heb genoten van 
onze samenwerking en ik vind 
het fijn dat wij deze voorlopig 
voortzetten.”

NICOLE, COACHINGBEDRIJF 
BIZCOVER
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Voorbeeld buyer persona
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CATEGORIE TERM GEGEVEN

Demografie Naam Marnix de Retailer

Leeftijd 42

Partner Getrouwd met Marianne (40)

Kinderen Danielle (17), Justin (16)

Levensfase Professional, ondernemer, heeft de grootste stappen in zijn carrière al gemaakt

Socio- 
economie

Inkomen Tussen de €5.000,- en €7.000,- per maand

Werk- 
situatie

Oprichter en eigenaar van een succesvolle duurzame kledingwinkel chain gericht op een nichemarkt 
(bv. duurzaam ondergoed voor bijzondere maten). Marnix heeft eerder als investeerder gewerkt en 
heeft nu nog verschillende investeringen lopen (aandelen, real estate, etc.).  
 
De winkel is opgericht in 2010. De 4 winkels zijn gevestigd op een A locatie in verschillende 
randsteden. Er zijn in totaal 7 mensen werkzaam op kantoor (marketing, sales, boekhouding, 
finance, etc.) en 25 in de winkels (parttime en fulltime). Marnix werkt hier zo'n 30 uur per week en 
wil dit afbouwen naar 10 of 20 in de komende paar jaar. De winkels bevatten zowel eigen collecties 
als (buitenlandse) merken

Opleiding Bachelor in retail management, verder vooral veel werkervaring en ondernemerschapervaring

Auto BMW uit 2018 (lease)

Woning en 
locatie

Type huis Vrijstaand huis met 4 slaapkamers (inclusief 1 slaapkamer voor de gasten), ruime tuin, een vredige 
en rustige omgeving en een clean interieur.  
 
Is op zoek naar een nieuwe, kleinere en meer natuur-gefocuste woning in een rustigere omgeving 
voor als de kinderen het huis uit zijn (over 2-3 jaar)

Stedelijk/ 
landelijk

Amstelveen

Omgeving Natuur, water, snelle verbinding naar Amsterdam en andere grote steden, Jumbo, Coop,  
kleine cafeetjes

Lifestyle Mentaliteit * hou altijd wat geld opzij om te sparen voor noodgevallen + bijzondere en leuke aankopen, zoals een 
mooie boot of mooie kunst 
* iets mag best wat kosten, als de kwaliteit duidelijk te onderscheiden is en het product/ de dienst 
zichzelf terugverdient 
* iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen aan het verbeteren van de wereld

Kernwaarden Beauty & sustainability: de schoonheid van duurzaamheid. Duurzaamheid hoeft niet 
geitenwollensokken te zijn maar kan ook ontzettend mooi en indrukwekkend zijn

Vrijetijds- 
besteding

Wandelen in de natuur, naar sportwedstrijden met de kinderen, varen in de Amstelveense plassen, 
documentaires kijken, lezen, naar congressen gaan

Merkbewustheid Alleen als de kwaliteit beter merkbaar is. Koopt vooral bio en organic voeding, waarbij het het niet 
per se gaat om het 'merkimago' maar meer om de impact op de wereld. Op het gebied van kleding 
schaft Marnix liever goede en duurzame items aan die hij langer draagt dan goedkope fast fashion 
items. Hij probeert zijn kinderen hetzelfde te leren

Producten Bank van gerecycled leer (merk: Rodeo), elektronica met A-label, gepersonaliseerde kast gemaakt 
van lokaal geproduceerd materiaal (merk: Treespoke), tafel van gerecycled hout (merk: Mintjens). 
Verder ook gewone producten zoals een iPhone, iPad, MacBook, etc. Heeft het interieur aangevuld 
met meubels van Marktplaats, welke Marianne heeft opgeknapt en gepimpt

(Digitale) 
media- 
kanalen

Voornamelijk LinkedIn. Voor de zaak ook Instagram en LinkedIn om inspiratie op te doen voor 
nieuwe collecties. Marnix ontwerpt het niet zelf maar vind het wel leuk om mee te denken met 
nieuwe collecties en de gang van zaken binnen het bedrijf. Gebruikt geen Facebook, Snapchat, Club-
house, Twitter of Google+.  
 
Leest veel zakelijke magazines op het gebied van finance, mode, ondernemerschap, duurzaamheid 
en retail. Kijkt vooral documentaires op tv (Netflix), af en toe een film met het gezin

Pains & gains Verlangens Wil graag duurzame architectuur. Voor nu in particuliere vorm (woning of vakantiewoning) 
maar op langere termijn misschien ook als opdrachtgever (kantoor) (EX Materials kan ook een 
vogelobservatorium, recreatie of museum, alleen is dat voor Marnix niet van toepassing op  
dit moment)

Probleem 
(pains)

* hoort van anderen vaak dat duurzaamheid niet mooi kan zijn; dat de schoonheid ontbreekt. Dat 
brengt hem aan het twijfelen 
* kan geen partij vinden die duurzaamheid als kernwaarde heeft 
* heeft het idee veel zelf te moeten doen en input te moeten geven; wil graag ontzorgd en  
geholpen worden

Gains * partijen of personen die om duurzaamheid geven 
* als hij zich gehoord en geholpen voelt op een persoonlijke manier 
* vooruitstrevende technologie die processen fijner, efficiënter en duidelijker maken



Missie: kort en bondig omschreven hoe jij gaat bijdragen aan je visie
Visie: in één zin welke wereld jij voor je wilt zien
Tone of voice: de juiste aanspreektoon voor jouw copy & design

Marketing essentials
MISSIE, VISIE, TONE OF VOICE

Google Docs met duidelijke chronologische volgorde
Meerdere concepten en correctierondes
Op basis van de kennismakingscall, het 
inputformullier en evt. een aanvullende call

Bestaande uit...

WIST JE DAT…
…je op onze website 50+ blogs 

vindt? Dit zijn interviews, 
guides en tips

Geeft richting aan jouw bedrijf
Goede basis voor je copywriting 
en design
Houvast als je uit moet leggen wat 
je doet
Handig als je gaat samenwerken, 
bijvoorbeeld voor een nieuw 
teamlid, interview/pers of als je 
met een andere content creatie 
partij gaat werken

Waarom wil jij dit?



WIST JE DAT…
…wij altijd een pakket op maat voor jou samenstellen? Dus 

geen probleem als je specifieke wensen hebt

Voorbeeld marketing essentials

Marketing essentials
[bedrijfsnaam]

Missie
Door middel van onze hoogenergetische producten met etherische olie, edel-
stenen en kruiden en spirituele diensten wil ik vrouwen aansporen, helpen en 
ondersteunen om hun droomleven te realiseren.

Visie
Kort:
Ik geloof dat iedereen een fijn, gezond en gelukkig leven kan leiden.

Volledig:
Ik geloof dat iedereen een fijn, gezond en gelukkig leven kan leiden. Ik wil onder-
steuning bieden die jou kan helpen om dichter bij jouw ware zelf te komen, goed 
met jouw emoties en gedachten om te kunnen gaan, te leven vanuit jouw hart en 
verbinding met jezelf en anderen aan te gaan, zodat jij je droomleven kan reali-
seren. Ervaar de kracht van intentie zetten met behulp van informatie, inzichten, 
diensten en producten.

Tone of Voice

personable and friendly x corporate, professional

sponaneous, high energy x careful thinking, planning

modern, high tech x classic, traditional

cutting edge x established

fun x serious

accessible to all x upscale
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Gratis Zoomgesprek 
Wie ben je, wat wil je, wat doet jouw bedrijf en 
wat heb je nodig? Zie het Zoomgesprek als een 
informeel intakegesprek waarbij we elkaar wat 
beter leren kennen en duidelijk krijgen wat we 

voor elkaar kunnen betekenen.
Vrijblijvende offerte 
Je ontvangt van ons een offerte waarin je kunt 
zien wat we gaan doen, wanneer en welke 
kosten hieraan verbonden zijn. No strings 
attached. En helemaal personalised voor jou!

In-depth call
Ga je het huwelijk aan? YAAASS, dan is het tijd 

voor de volgende stap en dat is een nieuwe 
call. We gaan dieper in op de info uit de 

kennismakingscall om zo een goed beeld te 
krijgen van jou, je bedrijf, je doelen, wat jou 
uniek maakt, wat jouw doelgroep graag als 

ontbijt eet en meer!
Eerste versie 
Op basis van de call maken we een eerste versie 
van je documenten. We maken alle eerste 
versies tegelijkertijd, dus je krijgt zowel  
de doelgroepanalyse als de marketing  
essentials tegelijkertijd.

Feedback; final versie
Check of wij jouw feedback goed hebben ver-
werkt en of er nog wat laatste dingetjes zijn. Het 
grootste gedeelte heb je in de vorige stap al ge-
zegd/gedaan. Je ontvangt de final versie in PDF, 
zodat je ze lekker boven je bed kan hangen.

Feedback; tweede versie
Je hebt de gelegenheid om feedback te geven 

in de Google Docs/Sheets. Paniek over hoe dit 
moet? Geen stress, staat allemaal in de wel-
komsguide. Check in deze fase of je je kunt 

vinden in de buyer persona, missie, visie en tone 
of voice. Wij verwerken deze weer.

Afscheidsfeestje 
In veruit de meeste gevallen is het marketing 

stukje slechts het begin. Het fungeert namelijk 
als backbone voor de copywriting en het 

design. Kies je echt alleen voor het marketing 
stukje? Dan is dit het moment om een virtueel 

afscheidsfeestje te vieren. We sturen je nog een 
survey toe zodat jij je ei kwijt kan en wij ons 

kunnen verbeteren. En dan pinken we even een 
traantje weg...

Stappenplan
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Blogs over marketing

Maar hoe werkt 
influencer marketing  

nu eigenlijk?

LEES DE BLOG

Waarom een missie en 
visie onwijs  

belangrijk zijn

LEES DE BLOG

SEO trends 2020 en hoe 
je ze makkelijk toepast

LEES DE BLOG

BEKIJK MARKETING BLOGS

Dit is een USP en dit 
is waarom je hem 

129624072x moet 
noemen

LEES DE BLOG

https://denkfabriek.agency/maar-hoe-werkt-influencer-marketing-nu-eigenlijk/
https://denkfabriek.agency/waarom-een-missie-en-visie-onwijs-belangrijk-zijn/
https://denkfabriek.agency/seo-trends-2020-en-hoe-je-ze-makkelijk-toepast/
https://denkfabriek.agency/category/blogberichten/marketing/
https://denkfabriek.agency/dit-is-een-usp-en-dit-is-waarom-je-hem-129624072x-moet-noemen/
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WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN MISSIE EN EEN VISIE?

Een missie verandert niet, een visie wel. Een missie zegt meer over jou als bedrijf, terwijl 
een visie het breder trekt en ook naar de branche en de markt kijkt. Een visie is waar je als 
branche samen naartoe werkt, terwijl een missie gaat over jouw bijdrage hieraan.

WAAROM HEB IK DEZE DOCUMENTEN NODIG?

Marketing essentials vormen de kern van je bedrijf. Ze geven richting aan 
alles wat je doet, maakt en zegt. Wanneer je dit op een rijtje hebt, ga je 
veel strategischer en doelgerichter aan het werk. Want als je niet weet op 
wie je je richt, dan doe je maar wat met je teksten en je vormgeving. Als je 
niet weet waar je naartoe wilt werken, zit er geen strategie in je acties. Als 
je niet weet wat jou onderscheidt, kan je dit ook niet goed overbrengen en 
ga je achterlopen op de concurrentie. Bij het opstellen van de marketing 
essentials ga je over fundamentele dingen nadenken. Dit gebruiken wij bij 
de teksten, het design en de website, maar dit kan je zelf ook gebruiken 
voor bijvoorbeeld je social media, fotografie of aanbod.

IK HEB AL EEN 
BUSINESS PLAN, DAT IS TOCH 

VOLDOENDE?

Nee, het is een goed begin, maar dat is nog niet 
genoeg. Een business plan is vrij algemeen en gaat op 

sommige dingen niet diep genoeg in en op andere dingen 
weer te diep. Wij willen focus. Bij jouw marketing essentials 
gaan we samen aan de slag. Wij hebben al talloze marketing 
essentials geschreven, dus we weten precies welke vragen we 
moeten stellen, welke informatie belangrijk is, hoe jij op de 
beste ideeën komt en hoe het proces het beste verloopt. 
Van die ervaring en expertise profiteer jij. Samen schrijven 
we marketing essentials waar jij écht wat aan hebt en die 
verder gaan dan een business plan.

Veelgestelde vragen over marketing
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IK ONDERNEEM AL EEN POOSJE, IS DIT 
DAN NOG STEEDS RELEVANT?

Zeker, juist! Wanneer jij al een poosje 
onderneemt, heb je kennis en ervaring. Je weet al 

veel meer over welke klanten jou aanspreken 
en waarom mensen juist bij jou komen. 

Maar daar loert ook het gevaar: na een 
poosje ontstaat er ‘company blindness’. 
Je ziet bepaalde dingen in je bedrijf niet 
meer, totdat iemand erover begint en 
je opeens een inzicht krijgt. Dan zijn 
marketing essentials juist ontzettend 
verfrissend en welkom. We zeggen 
niet dat je je hele bedrijf om 
moet gooien, maar we willen 
gewoon aangeven dat het 
kan helpen om je doelen te 

stellen en te checken of je 
nog wel onderneemt 

zoals je wilt of 
begon.

HOE KAN IK MIJN CORRECTIES 
DOORGEVEN?

Dit kan door middel van comments of 
track changes in Google Docs. Ben je 
hier niet bekend mee? Geen paniek, in 
de guide die wij aanleveren krijg je dit 
duidelijk uitgelegd. De doelgroepanalyse 
is een spreadsheet en hier hebben we 
een kolom gemaakt waar jij je opmerkin-
gen achter kunt laten. Maar nogmaals, dit 
leggen we goed uit tijdens de samenwer-
king. Komt helemaal goed.

HOE WORDEN DEZE BESTANDEN  
AANGELEVERD?

We werken in Google Docs en zo leveren we de 
bestanden ook aan. De doelgroepanalyse is gemaakt 
in Google Sheets. De marketing essentials zijn ook 

een belangrijk onderdeel in het branding book of de 
branding sheet. Wil je het dus mooi vormgegeven, 
bijvoorbeeld omdat je het voor extern gebruik in 
wilt gaan zetten? Dan kunnen wij ook zo’n branding 
sheet/book voor je maken. Bekijk hiervoor onze 
design services.
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MAKING THE WORLD A BETTER PLACE,
PIXEL BY PIXEL

hi@denkfabriek.agency
+316 5350 0385 (WhatsApp)
www.denkfabriek.agency
@denkfabriekagency


