
Creatieve strategie:
FOCUS / IDEE





Inhoud

• Hoe verkoop je A. jezelf, B. jouw product of 
C. je dienst succesvol?

• Tweetrapsraket:

1. FOCUS

2. EEN IDEE DAT DIE FOCUS 
DEMONSTREERT



Wie durft?







        .



[beter, toch?]





Als iedereen zigt....



ZAG!







Wat is een merk?

• Een tattoo in het hoofd en hart van 
degenen die geld voor je product of dienst 
(gaan) betalen 





FOCUS

IDEE

Etc.



Focus / Idee



Focus / Idee



Focus
=



Focus / Idee

I. Wat is mijn product of dienst?

II. Waarin is mijn product of dienst de enige? 

III.  Wat heeft mijn doelgroep daaraan?

IV. Hoe demonstreer ik dat op onvergetelijke 
wijze?



Focus / Idee

I. Wat is mijn product of dienst?

II. Waarin is mijn product of dienst de enige?

III.  Wat heeft mijn doelgroep daaraan?

IV. Hoe demonstreer ik dat op onvergetelijke 
wijze?



Focus

Idee

Etc.



Focus /Idee

• Een paar voorbeelden







FLEXFRAME !



Reframe, reframe, 
reframe













Zo verkoop je minder 
tabak voor meer geld:



En nu jullie!

WAT: ......

HOE: ......

WIE: .......

WAAR: ......

WAAROM: .......

WANNEER: .......



Harley Davidson

WAT: de ENIGE motorfietsenfabrikant

HOE: die grote, luide motorfietsen maakt

WIE: voor macho’s (en macho wannabees)

WAAR: voornamelijk in de VS

WAAROM: die bij een cowboy gang willen horen

WANNEER: in een tijd van minder vrijheid



FOCUS / IDEE









Taylor Swift



LeAnn Rimes



Julianne Hough



Miranda Lambert



Jewel









FOCUS / IDEE



Formule

MIJN XXXX IS HET ENIGE DAT XXXX





Zwanen leggen hun 
eieren in stilte. 

Kippen kakelen erbij. 
Gevolg? 

De hele wereld eet 
kippe-eieren.



FOCUS

IDEE

Etc.



STICKY 
STORY

Etc.



Van FOCUS naar IDEE

STICKY 
STORY

Etc.



Checklist voor je idee: 
SUCCESS!

• Simple

• Unexpected

• Credible

• Concrete

• Emotional 

• Stories



Simple





Moeilijk is simpel. 
Simpel is moeilijk.



Gefeliciteerd!

WAT: ......

HOE: ......

WIE: .......

WAAR: ......

WAAROM: .......

WANNEER: .......



J   FKFB   INAT   OUP   SNA   SAI   RS



JFK   FBI   NATO   UPS   NASA   IRS









K.I.S.S





Pitch

• Alien:   Jaws.... in space 

• Speed:  Die Hard... on a bus 

• Titanic:  A love story

• Gladiator



Unexpected



AANDACHT!

• Patrooninterruptie [bijv. sirene]

• Verrassing [bijv. weirde feiten] 

• Spanning [denk aan thrillers, turning points, 
cliffhangers]

• Humor

• Stel een prikkelende vraag









Concrete



Deze:

“Our mission is to become 
the international leader
 in the space industry
 through maximum

 team-centered innovation 
and strategically 

targeted aerospace initiatives.”



Of deze:

 “Put a man on the moon 
and return him 

safely by the end of the decade.”  



Concrete

• Show, not tell 

• Wat kun je zien / horen / ruiken / voelen /
proeven? 





Credible



The Quack Chack

• Help mensen om in je te geloven

• External credibility (bijv. authoriteiten, 
testimonials, celebrities) [DUUR!]

• Internal credibility (bijv. eigen ervaring, 
levendige details toevoegen)

• De Sinatra Test





=





Emotional



If I look at the mass, I will never act. If I 
look at the one, I will. 

- Moeder Theresa









WIIFY?



WIIFY voorbeelden

• Goedkoop

• Handig

• Schoonheid

• Lol

• Tijdsbesparing

• Persoonlijke groei

• Etc.



Stories



Visualisatie

• Een verhaal is als een flight simulator voor 
je hersenen



“Te koop: babyschoentjes. Nooit gebruikt.”



INSPIRATIE = OVERAL











“The Best Job In The World”



Positionering
ZAG!

Creatief 
idee:

SUCCESS!

Etc.



Wie vraagt...

• djklanker@yahoo.com

mailto:djklanker@yahoo.com
mailto:djklanker@yahoo.com




SUCCESS!




