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PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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PROMOTIEPLAN 
 

Promotieplan Natuurlijk wil je je kersverse onderneming promoten. Het 

uiteindelijke doel van promoten is heel vaak: winst. 

 

Winst is het geld dat overblijft van de omzet na aftrek van alle 

onkosten. 

 

Het maken van een promotieplan is een handig hulpmiddel om je 

doel te kunnen bereiken. Het geeft zicht op hetgeen er gedaan moet 

worden en geeft inzicht in eventuele kosten die gemaakt moeten 

worden. 

 

Bij het promoten zet je meestal verschillende activiteiten in want 

hoe vaker iets onder de aandacht komt bij je (toekomstige) klanten 

hoe beter. Welke activiteiten je op gaat zetten beschrijf je in een 

promotieplan. 

 
Een doel zonder een plan is slechts een wens 
 

 

 

De stappen van een promotieplan Hoe maak je een promotieplan? Stel jezelf de volgende vragen. 

 

1. Welke doelgroep wil je bereiken? 

2. Welk(e) doel(en) wil je bereiken? 

3. Waar heeft de klant behoefte aan? 

4. Welke promotie-activiteiten ga je inzetten? 

5. Hoeveel geld wil je uitgeven aan de promotie? 

6. Voer bovenstaande stappen uit. 

 

Uiteindelijk is het ook belangrijk om het plan te evalueren.  

 

Nadere uitleg van de stappen: 

1. Doelgroep: wil je een bepaalde leeftijdscategorie in je 

salon? Wil je alleen vrouwen of alleen mannen bereiken? 

Richt je je op mensen uit de wijk of wil je een groter gebied 

van mensen bereiken? Wat is het besteedbaar inkomen in 

de salon van je doelgroep? Wil je specifieke behandelingen 

geven of een brede keus bieden? 

2. Doel: je gaat doelen opstellen. Wat wil je bereiken met je 

promotie voor je salon? Over het formuleren van doelen 

lees je meer in de volgende paragraaf. 

3. Behoefte klant: misschien is er geen enkele salon in de 

buurt die zich richt op mannen. Daar is dan misschien 

behoefte aan. Het is belangrijk om je te onderscheiden van 

andere salons. 

4. Promotie-activiteiten: wat ga je doen, hoe en met welke 

middelen? Ga je een advertentie zetten, bedenk je een win- 

of kortingsactie op sociale media, ga je flyers stoppen in de 

brievenbussen in de buurt? 

 

 

 
Promotieplan 
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5. Geld: oftewel wat is het budget voor de promotieactiviteit? 

Bepaal wat je wilt en kunt uitgeven aan de promotie en of 

het de investering waard is. Met andere woorden: wat is 

het effect en hoeveel krijg je terug voor je eigen 

onderneming? 

6. Je gaat het plan daadwerkelijk maken. Zorg dat het een 

duidelijk en overzichtelijk plan wordt. 

 

 

Hoe doelstellingen formuleren? Eén van de stappen van het maken van een promotieplan is 

doelstellingen formuleren. 

 

Dat is best moeilijk. Wil je graag een goed lopende salon en veel 

verdienen? Dat kan maar wanneer is je salon goed lopend en wat is 

veel verdienen? Je kunt hiermee nooit bepalen of je je doelstelling 

hebt gehaald. Je doel is te algemeen en kun je verschillend opvatten. 

Daarom is het opstellen van goede doelstellingen erg belangrijk. 

 

Een manier om te zorgen dat de doelstellingen te beoordelen zijn op 

hun haalbaarheid is door ze SMART te formuleren. SMART is een 

afkorting van de woorden: specifiek, meetbaar, acceptabel, 

realistisch en tijdgebonden. 

 

Hier de uitleg daarvan: 

• Specifiek: zo concreet en precies mogelijk zodat er geen 

twijfel is over hoe je het doel kunt opvatten. 

• Meetbaar: of het doel bereikt is moet je kunnen meten 

doordat je aantallen, percentages of objectieve observaties 

hebt. 

• Acceptabel: zijn de doelen acceptabel, met andere woorden 

voldoet het aan de algemene normen en waarden en 

voldoet het aan de wet en de eisen van de branche. Als je in 

je salon bijvoorbeeld behandelingen wilt geven waar je niet 

voor opgeleid bent is dat geen acceptabel doel. 

• Realistisch: is het doel wel haalbaar, alle omstandigheden 

meegenomen? Het doel om in het eerste jaar dat je eigen 

salon open is één miljoen winst te maken is niet realistisch. 

Je weet dat je dit doel nooit gaat waarmaken. 

• Tijdgebonden: aangeven wanneer het doel bereikt moet 

zijn. Je kunt een onderscheid maken in kortetermijndoelen 

en langetermijndoelen. 

 

Een voorbeeld van een SMART geformuleerde doelstelling voor een 

salon kan zijn: In de maand december krijg ik vier nieuwe klanten 

mijn salon binnen. 

 
S.M.A.R.T. formuleren moet 
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SOCIAL MEDIA 

 

Verschillende typen social media Social media is een verzamelnaam van toepassingen op het internet, 

dus online. De toepassingen kunnen je in contact brengen met 

anderen en je kunt informatie met anderen delen. Het verbindt 

mensen. Het kan zowel voor privédoeleinden als zakelijk worden 

gebruikt. 

 

 

 
Sociale contacten onderling 
 

  

Opdracht 

 
Leuk, grappig, geweldig ... 
 

 Je gaat een overzicht maken van social media die het meest 

gebruikt worden.  

 

Maak in Word een tabel ongeveer zoals dit voorbeeld. Je gaat 

op internet informatie zoeken over de volgende soorten social 

media: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Youtube, 

Vimeo, Twitter, WhatsApp, Snapchat en Skype. 

 

Sla het bestand als volgt op: kennismakenmetUV_opdracht 

social media_je eigen voor- en achternaam.  

 

Je hebt dit bestand bij de volgende opdrachten nog nodig. 

 

 
  

Vraag 

 
Social media wordt veel op de telefoon 

bekeken 
 

18  Welke social media gebruik je zelf? 
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VERKOPEN VAN DIENSTEN EN PRODUCTEN 

PRODUCT/DIENST VERKOPEN 
 

Ik kan u dit product zeer aanbevelen! Je kent het misschien wel; je bent bij de kapper geweest. Je haren 

zijn gewassen, geknipt en leuk in model gebracht. Je staat op het 

punt om af te rekenen en de kapster wijst je op een aantal 

producten die achter haar op het schap staan. Deze shampoo heb ik 

bij u gebruikt, speciaal voor droog haar. En dit is de krullenspray 

waar u zo enthousiast op reageerde omdat het uw krullen heel goed 

ophaalt. 

 

Daar sta je dan. Shampoo speciaal voor mijn haar? Krullenspray, 

eigenlijk wel fijn maar, wat kost het allemaal? 

 

De kapster gaat het verkoopgesprek met je aan en even later sta je 

buiten met een fles shampoo en een fles krullenspray. De kapster 

heeft het goed gedaan. Hoe komt het nu dat je toch weer met twee 

producten het pand verlaat? 

 

Hier leer je hoe je zelf een goed verkoopgesprek kunt voeren om 

producten uit je eigen salon te verkopen. Ook leer je over een aantal 

begrippen die daar bij komen kijken. 

 
Alstublieft en veel plezier ervan! 
 

 

 

Begrippen rondom verkoop Je hebt als verkoper invloed op het koopgedrag van klanten. Als je 

onderstaande begrippen kent en begrijpt zul je dit snappen. 

 

Koopbehoefte 

Je probeert erachter te komen waar de klant behoefte aan heeft. 

Soms heeft een klant een gerichte behoefte. Bijvoorbeeld: je gaat 

naar de drogist omdat de deodorant op is. Je gaat gericht iets kopen 

waar je behoefte aan hebt. Soms weet je nog niet waar je behoefte 

aan hebt of weet je vooraf niet dat je ergens behoefte aan hebt. 

 

Zoals in voorgaand voorbeeld: je wist voordat je naar de kapper ging 

niet dat je behoefte had aan shampoo voor droog haar en 

krullenspray. 

 

Koopmotieven 

Dit is de reden dat je iets gaat kopen. Het wc-papier is op, je hebt het 

nodig en het motief is om dit thuis weer te hebben. Een koopmotief 

kan ook zijn een cadeautje kopen voor een verjaardag. 

 

 

 

 
Rationeel en emotioneel koopgedrag 
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Fases van een verkoopgesprek Het kan ook zijn dat er een (nieuwe) klant in de salon komt en iets 

wil kopen voor zichzelf of als cadeau. Misschien is het wel een 

nieuwe klant. 

 

Het verkoopgesprek start dan al bij de begroeting. De eerste indruk 

is zeer belangrijk. De begroeting is de eerste indruk die de klant krijgt 

van jou en jouw salon. Zorg ervoor dat je salon er netjes uitziet en 

dat je er zelf ook verzorgd uitziet. Je hebt geen kauwgom in je mond. 

 

Waar moet je verder aan denken bij binnenkomst van de klant? 

Stop met hetgeen waar je mee bezig was. Stel je was net voorraad 

aan het bijvullen of de agenda aan het checken. Stop daar direct 

mee zo gauw de klant binnen komt. Laat hem of haar niet wachten. 

 

Het is anders als je met een klant bezig bent. Dan heb je namelijk 

ook met die klant te maken. Zeg tegen de klant die de behandeling 

krijgt dat je even naar de klant loopt die binnenkomt, als dat 

tenminste kan op het moment. Het ligt eraan waar je op dat 

moment mee bezig bent. Anders begroet je de klant die binnenkomt 

vriendelijk en zeg je dat je er aan komt. 

 

Zeg goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Doe dit vrolijk en 

met een lach op je gezicht. Het zijn niet alleen woorden (verbaal) die 

indruk maken maar ook je uitstraling, houding en blik zijn erg 

belangrijk (non-verbaal). Spreek klanten aan met u. 

 

Vervolgens vraag je waar je de klant mee kunt helpen of waarmee je 

hem of haar van dienst kunt zijn. Je onderzoekt de behoefte van de 

klant. 

 

Om de behoefte van de klant verder scherp te krijgen en voor alle 

duidelijkheid stel je verdiepende vragen. Misschien komt de klant 

een cadeautje kopen voor een vriendin. Je kunt dan bijvoorbeeld 

vragen hoeveel geld de klant ongeveer uit wil geven, waar de 

vriendin van houdt, enzovoort. 

 

Mocht de klant met een specifiekere vraag binnenkomen dan kun je 

daar ook op doorvragen. Alles om het doel te bereiken: de klant zo 

goed mogelijk van dienst te zijn en tegemoet komen aan zijn of haar 

behoeftes. 

 

De klant komt bijvoorbeeld binnen met de vraag of je een fijne 

dagcrème hebt. Je weet dan dat de klant een dagcrème wilt kopen 

maar je weet nog niet wat de klant bedoelt met fijn. Je zult daar op 

door moeten vragen. Ook is het belangrijk dat je een dagcrème 

verkoopt die past bij haar huid en het budget dat ze heeft voor de 

dagcrème. Stel daarom de juiste vragen. 

 

Je geeft informatie over het product of de dienst. Kennis over het 

product is dus zeer belangrijk om de informatie over te dragen. Je 

kunt wat vertellen over de eigenschappen van het product. Je 

kunt  uitleg geven over de werking. Je kunt voor- en nadelen van het 

product benoemen. De prijs kun je toelichten, etc. 

 
Oogcontact, producten tonen, advies geven 
 


