
Praktische in-company workshop waarmee je 
in 2 halve dagen je eigen klantcontactplan opstelt

WORKSHOP
DATA DRIVEN

KLANTCONTACTPLAN



MAAK SNEL EEN KLANTGERICHT 1:1 CONTACTPLAN

In deze workshop stel je in twee halve dagen  samen 
met je team een praktisch klantcontactplan op waarin 
je de klant daadwerkelijk centraal stelt. Gezamenlijk 
brengen we relevante contactmomenten in kaart.  
Ook leer je slimme technieken om je klantcontact- 
programma direct in de praktijk toe te passen. 

DE 10 CRM-SLEUTELELEMENTEN

"Een concreet klantgericht 
contactplan waar we morgen mee 

aan de slag kunnen" 

In deze bijeenkomst van een halve dag leer je hoe je  
klantcontact en klantdata kunt omzetten naar relevante 
klantinteractie. 

Dit doen we aan de hand van de klantlevenscyclus. 
We identificeren de kansen in de customer lifecycle en 
daarbijpassende contactprogramma?s zoals:

- leadnurturingprogramma
- welkomprogramma
- cross-sellprogramma
- klantbehoudprogramma
- klantactivatieprogramma
- win-back programma

KLANTINTERACTIEKANSEN IN DE 
CUSTOMER JOURNEY

SESSIE 1

 
DEZE WORKSHOP BESTAAT UIT TWEE 

SESSIES VAN EEN HALVE DAG, MET 
EEN TUSSENPERIODE VAN EEN WEEK. 

WE BESTEDEN AANDACHT AAN DE 
THEORIE, MAAR GAAN VOORAL HEEL 

PRAKTISCH AAN DE SLAG.

In deze sessie van  een halve dag werken we de meest 
kansrijke acties verder uit tot een concreet contactplan. 
Voor elk contactmoment bepalen we de klantinteractie: 
met wie, op welk moment, de vorm van de interactie en 
via welk kanaal. En ook wat de vervolgactie is die moet 
plaatsvinden: de next best action.

Natuurlijk inventariseren we ook hoe we de benodigde 
klantinformatie boven tafel gaan krijgen. En op welke 
wijze we die informatie gaan uitvragen en vastleggen. 

Het resultaat: een concreet klantgericht contactplan 
waar je morgen mee aan de slag kunt.

KLANTGERICHT 1:1 
INTERACTIEPLAN OPSTELLEN

SESSIE 2

"Een heel praktische aanpak om 
vanuit de klant te denken" 



RESULTAAT

 

BOEK NU 

Deze workshop geven we 
alleen in-company. Boek nu 
een workshop voor jouw 
team. 

Klik hier om je aanvraag 
online te doen, of bel ons op 
030-2209796. 

Met deze workshop kom je met je team in 2 halve dagen tot een 
praktisch plan voor je 1:1 klantcontactplan:  data driven 
klantinteractie: relevant klantcontact met de juiste klant, op het 
juiste moment en via het juiste kanaal. 

INHOUD
Jullie eigen situatie en jullie eigen klanten staan  in deze 
workshop centraal. We duiken eerst even in wat theorie over 
klantinteractie, klantlevenscyclus, customer journeys en event 
driven marketing. Daarna gaan we snel over naar de praktijk van 
jullie eigen organisatie. Hierdoor is deze workshop direct 
relevant en zijn de uitkomsten direct toepasbaar.

DOELGROEP
Deze workshop is geschikt voor alle teams die hun 
klantinteractie relevanter willen maken. Of je nu in een 
consumentenmarkt, business-to-business, overheid of 
not-for-profit actief bent, deze workshop is relevant voor elke 
organisatie die klantgerichter wil worden en klanten meer 
centraal wil stellen.

INDELING
De workshop bestaat uit twee sessies van een halve dag, met 
een tussenperiode van een week. Na de eerste sessie werken wij 
de resultaten uit zodat de deelnemers in de tweede sessie direct 
weer aan de slag kunnen. Na  de tweede sessie evalueren we de 
resultaten met de opdrachtgever en geven we nog wat handige 
tips mee.

DEELNEMERS
Het  aantal deelnemers is 4 - 16. Bij voorkeur hebben 
deelnemers enige klantkennis en ervaring met klantinteractie, 
zoals in marketing, verkoop of service. Er is geen voorbereiding 
benodigd en er is geen huiswerk tussen de sessies. 

WORKSHOPLEIDER
Deze workshop wordt gegeven door een van onze ervaren 
workshopfacilitators. Omdat dit een in-company workshop is 
kunnen we je doorgeven wie jullie gaat begeleiden zodra we  in 
onderling overleg de data van de sessies hebben vastgesteld.

KOSTEN
De kosten van deze workshop zijn 2.475 euro exclusief btw. Dit is 
inclusief twee sessies op jullie locatie, een uitwerking van de 
resultaten na de eerste sessie en een evaluatiegesprek met 
handige tips na de tweede sessie.

VRAGEN
Heb je vragen over deze workshop, onze andere workshops & 
trainingen of onze overige dienstverlening? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op.

GARANTIE

Wij zijn overtuigd van de 
waarde van deze workshop. 
Ben je niet tevreden met de 
bereikte resultaten? Dan 
brengen we de workshop 
niet in rekening. 

https://smartconnections.nl/workshop-klantgericht-contactplan-boeken
https://smartconnections.nl/workshop-klantgericht-contactplan-boeken


 
Smart Connections BV
Orteliuslaan 5
3528 BA  Utrecht

www.smartconnections.nl
info@smartconnections.nl
030-2209796

Smart Connections is een onafhankelijk bureau voor 
customer engagement, customer relationship 

management en data driven marketing.

Wij ondersteunen organisaties bij het realiseren van 
waardevolle klantrelaties, van strategie tot en met 
realisatie. Wij bieden slimme inzichten, praktische 

ervaringen en effectieve oplossingen. Vraag ons naar 
onze kijk op jouw vraagstuk. We denken graag mee.

NEEM CONTACT OP

Heb je vragen, speciale wensen of wil je weten wat 
we nog meer voor je kunnen doen? 

Neem contact op. We helpen je graag. 

?Deze workshop is erg goed! Heel erg leuk, 
lekker praktisch, tastbaar en deels ook gelijk 
toepasbaar. Het heeft bij mij in ieder geval 
nog het hele weekend zitten borrelen en ook 
van collega?s hoor ik enthousiaste reacties?

Sanne van Raalte- van de Kamp
Agrifirm Feed


