VERSTERK JE MERK
middels een krachtig visie- of strategieverhaal
Elk sterk merk is gebouwd op een sterk verhaal. Alleen met een helder inspirerend verhaal kun je een
leider zijn die zorgt voor verbinding en die anderen inspireert. Een echte leider schetst een
toekomstbeeld dat mensen in beweging brengt om samen die gewenste verandering succesvol te
maken. Wij helpen jouw organisatie of afdeling op weg naar het ideale toekomstscenario middels de
combinatie van storytelling en leiderschap.

VISIE | WAARDE | CULTUUR | DRAAGVLAK | SUCCES

Thema's
verandermanagement
employer branding
imagoverbetering
koerswijziging
profilering
reorganisatie
fusie

Ontwikkel een inspirerende visie en creëer draagvlak
Herontdek en profileer “het goud” dat er al is
Positioneer je merkidentiteit op word zichtbaarder
De kracht van een goed verhaal
Hoe zou het zijn als het verhaal van jouw organisatie of
leiderschap wordt gedeeld om anderen te inspireren?
Verhalen die raken, die een emotie weten over te brengen
en waarin mensen zich herkennen, zijn de verhalen die
worden doorverteld.
Daarom is storytelling zo’n krachtig communicatiemiddel
om

die

betekenisvolle

verandering

te

maken

en

verbinding te creëren. Met de visie en missie van je
bedrijf, met je medewerkers en natuurlijk met de wereld
om je heen.

Strippenkaart: flexibele inzet
van onze expertise per uur
Storytelling Traject: jouw
Corporate Story als krachtige
waardepropositie
Storytelling Traject +
positioneringsplan: dé formule
om jouw positie in de markt te
versterken

Resultaat

VERSTERK JE MERK is de juiste stap wanneer:
Jouw organisatie of afdeling behoefte heeft aan extra
ondersteuning bij vraagstukken op gebied van profilering,
marketing en communicatie
Er sprake is van een fusie of reorganisatie en medewerkers
zo goed mogelijk dienen te worden meegenomen in alle
veranderingen
De organisatie aan haar zichtbaarheid wil werken en zichzelf
steviger wil presenteren
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Aanbod Storytelling & Leiderschap
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succesvol veranderingen
doorvoeren
de juiste medewerkers vinden
en binden
natuurlijker en krachtiger
uitdragen van "het goud" dat
er al is
sterkere branding en grotere
zichtbaarheid
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