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Stap 7. Einddoel. The end and the beginning. Slogan.  

Vuurwerk! Wow! 

Verover de wereld. 

Vind de schat aan het einde van de regenboog. Je hebt jouw vuurpijlen verzameld. 

Je bagage. Avontuurlijke rugzak of topkoffer met wieltjes? 

Aankleden om te overdonderen en te laten verwonderen met jouw wonderbaarlijke werk: 

• Je leert een slogan schrijven. 

• Je leert een aantal technieken om te spelen met taal. 

• Je ontdekt hoe je je kunt onderscheiden van anderen. 
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Recapitulatie. 

Heldenverhalen bepalen of je klanten willen betalen. 

,  

Helden zijn onsterflijk… omdat ze een goede verhalenverteller hebben.  

 

Word zelf een held. Laat jouw product of dienst een heldenstatus krijgen.  

 

Naast een sterke visuele herkenning heb je  

1. een goed verhaal nodig met een maatschappelijke boodschap, 

2. een klinkende naam  

3. en de juiste woorden.  

 

Creëer verwachtingen. Doe mensen geloven in bepaalde kwaliteiten. 

 

Acclimatisatie en motivatie: 

 

Waarom heeft je onderneming een verhaal nodig en moet je niet enkel en alleen je product of dienst 

verkopen? Je krijgt naam en voor dit recept heb je de volgende ingrediënten nodig: 

1. Ideeën vol kleur slaan aan. Laat het knetteren en spetteren. 

2. Je moet je verhaal kort en krachtig kunnen samenvatten in 1 zin. 

3. Succesvolle verhalen bevatten helden en dromen. 

4. Wees menselijk. 

5. Wees authentiek. 

6. Werk af met een humorsausje. 

7. Gebruik visualisatie en beelden.  

8. Verkoop niet. Speel in op emoties (geluk, maar ook wegnemen van negatieve emoties). 

Bedenk magische momenten.  

9. Wees anders. 

10. Vergeet je doelgroep niet. 

 

Verleid het publiek. Blijf het vuur aanwakkeren. 
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Het gaat er om een soort spel te spelen met woorden,  

Er daarna de juiste naam aan te geven en – last but not least- de roem op te eisen. 
 

Enkele tips die een publiek motiveren: 

• Exclusiviteit en schaarste 

• Innovatie en vernieuwing 

• Ambacht 

• Vasthouden aan je roots 

• Liefde voor het vak 

• Zelf consument worden 

• Lid worden van een community 

• Je omgeving onderdompelen 

 

• Game – kader persoonlijke belang in een bepaald wereldbelang. 
Jane wou Tarzan beschaving bijbrengen maar ook het oerwoud helpen redden. 

• Name. Zoek de juiste naam. 
Diamonds are forever 
L’oreal – want u bent het waard 
Schatjes van patatjes 

• Fame. Kennen = (h)erkennen 

• Claim. 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 4                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

Wat heb je geleerd? 

We zorgden voor impact, boodschap, perceptie, actie en concept communicatie 

In een laatste stap zorgen we voor transmissie naar de wereld toe. 

 

1. Je hebt het waarom van een verhaal en storytelling ontdekt. 

2. Je vond inspiratie in de wereld van verhalen en weet wie je wilt inspireren. 

3. Je leerde hoe je te werk moet gaan door jouw (w)onderneming door de ogen van een 

verhalenverteller te bekijken 

4. Je maakte een mood board om in de sfeer te komen van jouw eigen verhaal. 

5. Je werkte een storyboard uit als reisgids in de wereld van branding. 

Je hebt nu de basis ontdekt van verhalen en commerciële storytelling en hoe je mensen naar jou en 

je merk kunt laten luisteren.  

Beraak je publiek. Bereik en raak! 
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Je bent nu goed uitgerust om de wereld te betoveren en veroveren.  

Verwonder. Overdonder met jouw opmerkelijk wonderwerk. 
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