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Ontdek wie jouw ideale klant is!
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H I !

WI J  Z I JN  SOC IAB I L I - T

helpt bij het bepalen van je marketing & communicatie strategie, zodat je de beste content voor je klanten kan maken.
geeft je een duidelijk beeld van de vraag van je klanten, zodat je aanbod hier beter op aansluit. 
laat je weten waar je je ideale klant zult vinden en hoe je met ze in contact moet komen.

Bedankt voor het downloaden van dit E-book!

Sociabili-T biedt hulp en educatie aan iedereen die meer wil weten over Social Media. Wij leren professionals gebruik te
maken van de tools die dit digitale tijdperk te bieden heeft en influencers vinden hun community door #echteverhalen te
vertellen.

In het ondernemen, net als in het leven, kan je niet alles doen voor iedereen! Het is belangrijk om te bepalen voor wie je
onderneming geschikt is zodat jij je op hen kan focussen. Het bepalen van je doelgroep (je ideale klant)…

Dus voordat je je Instagram account gaat aanmaken, moet je weten met wie je praat. Met dit werkblad kan je stap-voor-
stap bepalen wie jouw ideale klant is! 

SUCCES!



Maak voor jezelf inzichtelijk met wie je graag wil werken. Door je ideale klant te identificeren kan je je
focus op hen richten. Verplaats jezelf in deze ideale klant - de persoon die binnen jou onderneming alle

vragen op zijn/haar vragen vindt en de persoon met wie je graag wil werken. 

JE AVATARJE AVATAR

WIE IS JE IDEALE KLANT?

Hoe oud zijn ze?

Aan welk luxe product
besteden ze veel geld aan?

Hoe zit het met hun
gezondheid?

Hebben ze kinderen?

Wat zijn hun ambities in het
leven?

Wat zijn hun hobbies?Waar wonen ze?

Wat is hun inkomen?

Wat doen ze in het dagelijks
leven?

Vrouw/ man/ non binair?

Scholingsniveau?
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De volgende stap is om te bepalen HOE je ideale klant de interactie aangaat met je
onderneming. Vul de onderstaande vragen in voor een beter beeld.

INTERACTIEINTERACTIE

WIE IS JE IDEALE KLANT?

Welk probleem bracht ze bij
jou?

Maken ze deel uit van een
bepaalde groep of organisatie?

Hoe communiceren ze 
met jou?

Hoe communiceer je met ze?

Wat voor een relatie wil je
met ze opbouwen? Lange of

korte termijn?

Welke onderwerpen
volgen ze op de voet?

Hoe moeten ze zich voelen als
ze met jou communiceren?

Wat kan jij doen om dit
probleem op te lossen?

Wat zijn de keywords/
zoektermen die ze

gebruiken?
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TOT  S LOTTOT  S LOT

WWW.SOCIABILIT.COM

Houd dit werkboek als naslagwerk en raadpleeg het wanneer je het nodig hebt. Gebruik
het als je gaat beginnen met branding en formuleer je #echteverhaal. Gebruik het bij het

bouwen van je website en bepalen van je Instagram content. Ook kun je het gebruiken als
je externen gaat inhuren, zodat ze alle informatie hebben over je merk.

Mocht je na het lezen van dit werkboek nog moeite hebben met
het invullen van de vragen, neem gewoon contact met ons op en
wij help je GRATIS op weg! Vertel ons meer over je plannen of

onderneming en misschien kunnen wij je verder helpen. 

EMAIL
Wij helpen je graag om je ideale klant te vinden!!

InstagramFacebook Pinterest

Je kunt ons natuurlijk ook benaderen via Social media

WHATSAPP

http://www.sociabilit.com/contact/
http://www.sociabilit.com/contact/
https://www.instagram.com/sociable_taisy/
https://www.facebook.com/SociabiliT
https://nl.pinterest.com/socialTaisy/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+31647627576
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