
HET GAAT NIET ZOZEER OM TECHNOLOGIE!



HET GAAT OM WAT JE BETEKENT VOOR MENSEN



JE BEDRIJF EN HAAR PRODUCTEN BETER ‘VERKOPEN’
=

TOEKOMSTPERSPECTIEF EN VERTROUWEN BIEDEN



Er komt veel af op de maakindustrie



Kans of bedreiging?



Moet dan alles anders?

NEE!

MAAR WEL 
NU BEGINNEN



MEER DOEN MET WAT JE AL HEBT



Vechten of …unieke positie?



Geen chips, maar… unieke ervaringen, altijd en overal



Geen AV producten, maar …. nieuwe manieren om doctoren en 
behandelingen te verbeteren



Geen voetballende robots, maar … intelligente oplossingen 
mogelijk maken om mensen beter te maken, te verzorgen, te 
voeden en te redden



Begin met je WAAROM: meer overtuiging en gevoel



Waarde propostie = waarom - hoe - wat

Waarom = jouw Blue Ocean

• Wat is jouw betekenis voor jouw markt?

• Wat maak jij mogelijk voor anderen, nu en in de toekomst?

• Wat maakt jou uniek

• Perspectief, het goede gevoel



Waarde propostie = waarom - hoe - wat
Hoe

• Product/service USP’s
– Kwaliteit …

– Sneller

– Goedkoper

– Minder energie

– …

• Waarde keten

• Samenwerken partners

• Innovatie

Wat 

• Product/service

• Mensen

• Organisatie/processen

• Middelen (techniek)



Een goede waarde propositie bereikt veel goede mensen
Beinvloeders

Publiek, gebruikers

verwerkers,voorschrijvers, investeerders

belangenorganisaties, actiegroepen

overheid, onderwijs / onderzoek

PERS/MEDIA

Potentiele
Klanten en medewerkers

Klanten

Partners: 
R&D, distributie

Medewerkers

Maatschappij
Markt(en)
Personen



De juiste inzet van middelen bereikt veel klanten

Marketing

Marketing

Sales

Sales

TOEN NU



Gevonden worden = SEO  / SEA



Gevonden worden door kennis delen: blogs, whitepapers, 
animaties, video,…



Aandacht & Interesse & leads & relatie (terugkomen) = Website

?



Aandacht & Interesse & leads & relatie (terugkomen) = Website

?



Aandacht & Interesse & leads & relatie (terugkomen) = Website

?



Call To Action op ieder online middel = leads = nieuwe 
relaties!



Meer doen met wat je hebt = nog beter communiceren

1. Waarde propositie: inspirerend en toekomstgericht (Waarom Ammertech?)

2. Waarde propositie verwerken in huidige en nieuwe communicatie (tekst en beeld)

3. Digitale tools inzetten om producten efficienter te verkopen en BIDI te ontlasten

4. Meer content delen omtrent nieuwe WP - specialisme benadrukken

5. Online management systeem zoals Hubspot inrichten met CRM

6. Meer aandacht, leads en sturen van Bizz Dev. Mgrs. naar geinteresseerden

7. Moderne uitstraling, beter gevoel, meer vertrouwen!



Dus waarom herpositionering en online marketing?

Kortste weg naar:

• Meer en betere relaties
• Meer klanten

• Meer medewerkers

• Meer partners

• …

• Meer samenwerking

• Meer toekomstperspectief



Dus waarom herpositionering en online marketing?

Kortste weg naar:

• Innovatie
– Producten/diensten

– Processen

– Organisatie 

• Digitalisering
• Smart Industry

• Smart Office



Carlo van Pelt
carlovanpelt@techalive.nl

06-28836983
www.techalive.nl

Carlo van Pelt

• online business development

• marketing 

• communicatie

voor technologie bedrijven

• MKB

• Scale-ups

• Start-ups
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