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FASE 4 PROMOTIE EN VERKOOP 

P25 PROMOTIE 

 

Opdracht 25 Jouw gamedesign nadert de laatste fase. Het wordt hoog tijd om na 

te denken over de promotie en de verkoop.  

 

Zoals je ongetwijfeld weet worden games al aangekondigd als ze nog 

niet klaar zijn. Een vroege versie aanbieden is ook heel normaal. 

Vroeg beginnen met de promotie is belangrijk. 

 

Je had in jouw ondernemingsplan al aangegeven wie jouw doelgroep 

is, en hoe je die kan bereiken. Tijd dus om dat plan uit te voeren. 
 

Lees de theorie Promotie en Werken met 

social media 
 

 

 

Dit heb je nodig Voor deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• jouw ondernemingsplan 

• kennis van het hoofdstuk Promotie 

• het document Promotie en Verkoop in Classroom 

• software om jouw media uiting vorm te geven 

 

 

 

Uitvoeren Werk je marketingplan goed uit. 

 

Stap 1 - voorbereiding 

Maak een document met daarin een beschrijving van: 

• je doelgroep  

• de doelen van jouw promotie 

• de korte termijn promotie 

• de lange termijn promotie 

• de promotie instrumenten die je gaat gebruiken 

• een opsomming van vijf media-uitingen waaruit je kan kiezen 

• hoe zorg je voor:  

• aandacht 

• interesse 

• verlangen 

• actie 

• artwork en teksten maken voor jouw media-uiting 

 

Let op: sommige dingen hiervan heb je al gemaakt. Je weet 

bijvoorbeeld al wie de doelgroep is en je hebt al artwork voor je 

game. Gebruik dit. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poster/flyer  
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Een goede verkoper Als verkoper moet je goed weten wat je verkoopt en het product 

kennen. In principe moet je alle vragen die de klant stelt over het 

product kunnen beantwoorden. Natuurlijk doe je je best om alles 

over de producten zelf te weten. Toch kan het gebeuren dat de klant 

iets vraagt waar je geen antwoord op hebt. Vraag dan een collega 

om antwoord te geven. Ga geen antwoord verzinnen! 

 

Productkennis krijg je door informatie te verzamelen over het 

product. Dit kan op verschillende manieren: via folders, vakbladen, 

brochures of je woont een workshop bij. 

 

Jij kunt: 

• de klant vertellen wat de voor- en nadelen van het product zijn; 

• de klant vragen stellen zodat je weet aan welke wensen en eisen 

het product moet voldoen; 

• goede verkoopargumenten geven. 

 

Verkoopargumenten zijn redenen voor de koper om het product te 

kopen. 

 

Als de klant het gevoel heeft informatie te krijgen van een expert, 

kan dit een reden voor de klant zijn om tot koop over te gaan en 

later weer terug te komen bij het bedrijf.  

 

Niet alleen productkennis is belangrijk. Het is ook belangrijk dat je 

vertrouwen uitstraalt. Klanten kopen sneller iets als ze geholpen 

worden door iemand die vertrouwen uitstraalt. 

 

Netjes en verzorgd eruit zien is ook belangrijk. Dat betekent dat je 

geen vieze geuren verspreidt, dat je uiterlijk schoon en verzorgd is 

en dat je netjes gekleed bent.  

 

Je houding moet zelfvertrouwen uitstralen. Sta rechtop en spreek 

duidelijk naar de klant toe. Je blijft altijd vriendelijk en beleefd al kan 

dat in sommige situaties best moeilijk zijn, bijvoorbeeld als je vindt 

dat een klant onbeleefd doet. 

 

Ondernemingen zijn grotendeels afhankelijk van klanten die bij hen 

terugkomen. Dit bereiken ondernemingen door: 

• producten en of diensten van goede kwaliteit te leveren; 

• hoge mate van service te leveren; 

• vriendelijkheid. 

 
Reclamefolder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een zeer verzorgd uiterlijk 
 

  

Vraag 

 20  Hoe kun je jezelf informeren over een bepaald artikel?  
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UITLEG, INSTRUCTIES EN DEMONSTRATIES 

 

Uitleg en instructie geven Het geven van een instructie of een demonstratie is een groot deel 

van het verkoopgesprek. Hoe je een demonstratie of instructie moet 

geven ligt aan de doelgroep, wat je laat zien en waar je dit laat zien.  

 

Voordat je een goede uitleg of een instructie kunt geven moet je 

eerst voldoende productkennis hebben. Demonstreer jij een 

camera? Zorg dan dat je weet hoe de camera werkt. Soms zijn de 

producten of de diensten waar je een uitleg bij geeft heel 

ingewikkeld. Bepaal van tevoren dus goed wat je wilt laten zien en 

hoeveel je moet weten. 

 

Als je een uitleg geeft over een cirkelzaag aan een timmerman zul je 

veel meer moeten weten over het product dan wanneer je dezelfde 

zaag verkoopt aan iemand die nog nooit een cirkelzaag heeft 

gebruikt. De vragen van de timmerman zullen eerder de diepte in 

gaan: hoe snel kan de machine, welke zaagbladen kunnen er op? 

 
Met een demonstratie of instructie leg je uit 

hoe je iets moet doen 
 

 

 

 Demonstraties Het geven van een demonstratie of een instructie betekent dat je 

laat zien hoe een product werkt, wat het is en waarom iemand het 

product of de dienst zou moeten hebben. 

 

Om een goede demonstratie te kunnen geven: 

• weet je hoe het product of de dienst werkt; 

• ken je de unieke eigenschappen van het product die er voor 

zorgen dat het anders is dat van de concurrent; 

• weet je wat de doelgroep is; 

• pas je de demonstratie aan op de plaats waar je de 

demonstratie geeft en hoeveel tijd je hebt om iemand te 

overtuigen. 

 

Deze vier punten zijn ook precies de punten die je moet 

voorbereiden voordat je een demonstratie of instructie geeft. 

 

Productkennis 

Zorg dat je altijd voldoende tijd neemt om het onderwerp goed 

genoeg te kennen. Verzin ook vragen waar kritiek op kan komen. 

Bedenk ook hoe je dan met die kritische vragen om moet gaan. 

 

Een voorbeeld: Je geeft een demonstratie over een fiets. Eén 

negatief ding aan de fiets is dat hij erg zwaar is. Bedenk waarom dit 

is en draai het om: deze fiets ligt door zijn gewicht goed op de weg 

en is extra stevig. 

 

Unieke eigenschappen 

Je hebt geleerd dat elk product, merk of dienst zijn eigen USP's 

heeft: unique selling points. Dit zijn punten waarop jouw product of 

dienst onderscheidend is van een ander product of dienst. Benadruk 

deze eigenschappen en waarom deze unieke extra punten zo 

belangrijk zijn voor de klant. 

 
Productdemonstratie in een fietsenwinkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D&P-TOTAAL IDEEONTWIKKELING GAMEDESIGN (PM2) DEEL 3 

45 

 

Voorbereiden Vaak geeft een merk of het bedrijf waar je werkt ook een soort 

handleiding voor de instructie of demonstratie. 

 

Zo'n handleiding heet een briefing. Hierin staat welke positieve 

kanten je kunt benadrukken, welke USP's er zijn en welke 

antwoorden je kunt geven op kritiek. 

 

Lees de briefing altijd goed door. 

 

Als je vragen hebt die je niet kunt beantwoorden dan kun je tegen de 

klant zeggen: "Dat is een goede vraag, ik schrijf uw gegevens even op 

en ik kom er bij u op terug". Je neemt de vraag dan serieus en komt 

professioneel over. 

 

 

 

Pitch Tijdens een demonstratie of een instructie geef je vaak een pitch. 

Een pitch is een korte presentatie die maar dertig seconden hoeft te 

duren. Een pitch kan ook langer duren, bijvoorbeeld tussen de vijf en 

tien minuten. Dit is weer afhankelijk van waar je bent, de doelgroep 

en de hoeveelheid tijd die je hebt om iemand te interesseren. 

 

In die tijd vertel je ijzersterk wat de kern is van het product of de 

dienst. Wat is er zo onderscheidend aan jouw product of dienst. 

• Je bent enthousiast en zeker. 

• Benadruk de positieve kanten van het product of de dienst. 

• Benadruk het onderscheid zonder een ander bedrijf af te kraken. 

 

Stappenplan: 

1. Vertel wat je voor de ander kunt betekenen. 

2. Maak nieuwsgierig. Je hoeft nog niet alles te vertellen over de 

product of dienst. 

3. Wees duidelijk en concreet, geef voorbeelden. 

4. Wees trots en schep op over het product of de dienst. 

5. Als je de mogelijkheid hebt gebruik dan een presentatie, poster 

of het product. 

6. Breng je boodschap met een lach op je gezicht. 

 

Bij het pitchen van een dienst kun je werken met posters, flyers en 

ondersteunende filmpjes. Je kunt alles inzetten om iemands 

aandacht te pakken en vast te houden. 

 

Je kunt bij het houden van een pitch ook een beeld scheppen waarbij 

je de mogelijke klant laat zien waar ze bij gaan horen als ze ook klant 

worden. Je deelt hierbij vooral het imago: Als jij Roosvicee schenkt 

aan iemand, komt alles wel weer goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pitch door een autoverkoper 
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Vormen van verkoop Er zijn verschillende manieren van verkoop. Hieronder staan er een 

aantal uitgelegd.  

 

Telefonische verkoop 

Het doel van een telemarketeer is telefonische verkoop. Je hebt een 

lijst met namen en nummers en belt mensen op. Tijdens dat gesprek 

probeer je een afspraak te maken voor bijvoorbeeld verzekeringen.  

 

Vaak huren bedrijven zoals verzekeringsmaatschappijen of banken 

bedrijven in die voor hen het telefoonwerk verrichten. Deze 

bedrijven heten callcenters.  

 

Mensen vinden het vaak vervelend dat ze iedere keer gebeld worden 

door verschillende callcenters. Er bestaat een bel-me-niet-register. 

Als je hier geregistreerd staat, word je niet meer benaderd door 

callcenters.  

 

De medewerkers van het callcenter noemen we telemarketeers. Je 

kunt niet zomaar aan de slag als telemarketeer. Eerst zul je een 

training moeten volgen. Hierin leer je onder andere de volgende 

zaken: 

• zorg voor een glimlach in je stem; 

• tijdens het gesprek moet je niet te vaak de naam van de persoon 

die je opbelt noemen; 

• stel jezelf voor aan het begin van het gesprek. De persoon die 

door jou gebeld wordt, wil weten met wie hij of zij te maken 

heeft; 

• hanteer het KISS-model. Dit betekent dat je het telefoongesprek 

kort en bondig moet houden (Keep It Short and Simple). De 

klant wil to-the-point worden behandeld, dit betekent dus dat je 

als verkoper kort van stof moet zijn en het eenvoudig moet 

houden. 

 

Balieverkoop is verkoop achter de toonbank. De klant vraagt om een 

product en de verkoper reikt het aan. Een belangrijk kenmerk van 

balieverkoop is het persoonlijke contact tussen klant en verkoper. 

Een voorbeeld is een drogisterij bij de verkoop van medicijnen. Als 

de klant het wenst, wordt er informatie gegeven over het product (in 

dit geval de medicijnen). 

 

Deur-aan-deurverkoop 

Ding dong; de deurbel gaat. Je doet open en er staat een verkoper 

voor de deur die graag zijn producten aan jou wil verkopen. Dit kan 

door het product aan de deur te tonen of zelfs door in jouw huis een 

demonstratie te geven. 

 

Deze vorm van verkoop noem je deur-aan-deurverkoop. Dit wordt in 

de volksmond ook wel een agressieve verkoopmethode genoemd. 

Een andere benaming voor deur-aan-deurverkoop is colportage. De 

verkoper wordt een colporteur genoemd. 

 

 

 

 
Telemarketing 
 


