
Praktische Marketing: 
tel uit je winst!
De dynamische markt van nu biedt volop kansen en uitdagingen. Om die te benutten 
en je bedrijf ook in de toekomst te laten groeien, kun je als ondernemer niet zonder 
strategie en marketingplan. De Acoat Selected training Praktische Marketing helpt je 
om die te ontwikkelen en ermee aan de slag te gaan. Kansen worden in kaart gebracht 
en concreet gemaakt met een strategie. Na de training ga je naar huis met een helder 
marketingplan plus actielijst voor een specifieke doelgroep.

Herkenbaar en toekomstgericht
Praktische marketing is exclusief ontwikkeld voor autoschadeherstelbedrijven, dus ge-
richt op jouw dagelijkse praktijk. Met veel herkenbare voorbeelden en adviezen die je 
direct kunt toepassen. Waarbij we vooral met je vooruitkijken, op zoek naar kansen en 
alternatieve markten naast autoschade. Toekomstgericht. 
De training beslaat twee cursusdagen met een tussentijd van een maand. Een belang-
rijke rol is weggelegd voor het online marketingprogramma Marktkompas. Dit exclu-
sieve programma van Acoat Selected helpt onder meer bij het in kaart brengen van 
potentiële doelgroepen. 
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Aan de slag
In de training Praktische marketing ga je samen met ons 
• Bepalen wat je kwaliteiten zijn als onderneming en ondernemer (USP’s)
• Analyseren wat je sterke kanten zijn en waar je minder goed in bent (SWOT)
• Bepalen wie je doelgroepen zijn
• Kennismaken en werken met het online marketingprogramma Marktkompas
• Een acquisitielijst maken (bijv. lease, fleet, assurantietussenpersonen)
• Je concurrentie in kaart brengen
• Een actieplan ontwikkelen om potentiële klanten te benaderen
• Een strategie bepalen voor de toekomst van je bedrijf.

Maatwerk marketingplan
Als deelnemer aan deze training leer je je sterke kanten te benadrukken en kansen te 
vertalen in een strategie en een actieplan. De marketingmix wordt concreet toegepast 
op jouw eigen situatie. Het bijbehorende werkboek vormt na deze training je maatwerk 
marketingplan met actielijst. En dat is uiteraard niet het eindpunt; samen met je Acoat 
Selected Business Consultant ga je daar in de praktijk een vervolg aan geven! 

• Exclusief ontwikkeld voor autoschadeherstelbedrijven
• Kansen vertalen in strategie en actieplan
• Aan de slag met een plan voor de toekomst
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“Met deze training heb ik de 
tools aangereikt gekregen 
om nieuwe doelgroepen te 
bepalen en te benaderen.” 

Cas van Houtert  
– ABS van Houtert

“Marketing moet op dit 
moment een groot punt zijn 
op je kalender. Deze training 
biedt een uitstekende start 
met praktische handvaten 
om na te denken over 
alternatieve diensten binnen 
je schadebedrijf.”

Marcel Haaksma  
– ABS Hoppenbrouwers 
Roosendaal

“Met deze cursus zal je 
worden aangezet om op 
korte termijn marketing op te 
pakken. Iets wat wij voorheen 
door de drukke agenda toch 
lieten liggen.”

Harry Evers  
– ABS ASG


