FRISSE BLIK
Heb je behoefte aan een frisse blik? Iemand
die met andere ogen kijkt naar hoe je als
zorgorganisatie en toeleverancier van de zorg
kunt inspelen op veranderingen. Iemand die
én de zorgwereld kent én een topper is op het
gebied van marketing en communicatie. Een jong
professional die met enthousiasme en flair jouw
organisatie een boost geeft!

ZELDZAAM TALENT
We geven het toe. Deze mensen zijn zeldzaam, maar
ze bestaan ècht! Wij, van Bureau Zorgmarketing,
selecteren de jongens en meiden en leiden ze op.
De zogenaamde ‘boosters’ zijn pas afgestudeerde
marketing- en communicatiespecialisten met hart
voor de zorg. Internet zit in hun DNA en ze denken
in mogelijkheden. De talenten worden begeleid –
en af en toe bijgestuurd- door ervaren collega’s.
Samen beschikken ze over veel kennis, ervaring
en enthousiasme.

DE BESTE MENSEN
We maken de boosters met behulp van onze
Zorgmarketing Academie wegwijs in de wereld
van de zorg. Na een succesvolle afsluiting van dit
traject gaan ze aan de slag bij de opdrachtgever.
Naast hun werken volgen ze eén dag in de
week colleges/workshops en organiseren ze
intervisiebijeenkomsten. De boosters leren
van elkaar, vullen elkaar aan en werken aan
de afgesproken doelstellingen. Kortom, jij als
opdrachtgever krijgt de beste mensen.

Laten we kennis maken!
Bij Bureau Zorgmarketing werken specialisten op het gebied van sales, zorgmarketing
en –communicatie. We hebben passie voor ons vak. Geen snelle jongens en meiden,
maar professionals die ervan doordrongen zijn dat de zorg met gemeenschapsgeld wordt
betaald.
De zorgwereld verandert. Regelgeving
wijzigt en doelgroepen veranderen.
Zorginstellingen
en
toeleveranciers
moeten de bakens verzetten, maar hoe
en wie helpt ze daarbij? Dat doet Bureau
Zorgmarketing.

Contactgegevens
Bureau Zorgmarketing
Blankenstein 143
7943 PE Meppel
085 - 401 83 63
info@bureauzorgmarketing.nl
www.bureauzorgmarketing.nl

Jennifer Nissink
06 - 50 52 84 45
jennifer@bureauzorgmarketing.nl

Onze specialisten luisteren, denken mee
en werken aan nieuwe strategieën om
boodschap of producten onder de aandacht
te brengen. Wij zijn dè specialist als het
gaat om strategie en advies, positionering
en reputatie, marketingcommunicatie en
projectmanagement. Specifiek voor de
zorg.

Sales Boosters!
Het leveren van tijdelijke capaciteit en focus
om uw bedrijf, product of dienst binnen de
zorg sector naar een hoger niveau te boosten!

Sales Boosters!
Salesboosters bieden
uitkomst wanneer je
organisatie...
•
•
•

Ambitie &
probleemstelling

behoefte heeft aan new business
naamsbekendheid wil vergroten
behoefte heeft aan nieuwe
marktinzichten
meer focus wil hebben

Jun i o r

io

Koude
acquisitie

Salesboosters...

Afspraken
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verkoopteam
Positionering
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Ontwikkeling
database

•
•
•

maken van een suspect een
prospect
kennen de doelgroep èn het
zorglandschap
hebben veel marktinzicht
voeren verkoopgesprekken met
de DMU (Decision Making Unit)

Leads
genereren

Strategie
bepalen

Afspraken
opvolgen

Uitvoering en
ontwikkeling

Positionering
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Bezoeken
Leads

Salesplan

Bureau Zorgmarketing

Prospects
Klanten
Terugkerende klanten
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Tastbaar en meetbaar
resultaat

Organisatie

Boost je
Sales!
Klaar voor een nieuwe impuls?
Bureau
Zorgmarketing
heeft
de beste mensen in dienst om
zorgorganisaties en toeleveranciers
in de zorg op een frisse manier naar
het nu en naar de toekomst laten
kijken.
Cliënten zijn mondiger geworden.
Ze willen andere, betere en
efficiëntere producten en diensten.
Organisaties moeten meebewegen
en hebben vaak behoefte aan een
nieuwe strategie. Wie helpt om de
(digitale) wegen zo goed mogelijk
te bewandelen? Dat doen onze
boosters!
De boosters geven een boost aan
jouw marketing- en communicatie
en salesafdeling. De hoogopgeleide
professionals bezoeken prospects,
genereren leads en zorgen voor
marktinzicht. Ze vormen een hecht
team met jouw medewerkers. Ze
brengen niet alleen hun eigen
kennis en inzichten in, maar ook die
van hun (senior) begeleiders vanuit
Bureau Zorgmarketing. Zo ontstaat
een netwerk van specialisten èn
een bundeling van specialistische
kennis.

