
Deze nieuwe column is bedoeld voor slimme, onderne-

mende schoonheidsspecialisten, die weten dat je niet 

meer zonder marketing kunt. Voor het bouwen van een 

sterk merk, namelijk jijzelf, is het van groot belang dat je 

in het DNA kruipt van je doelgroep. Door in te zoomen 

op de pijnpunten en verlangens van je klanten, maak 

je de vertaalslag richting hun transformatie. Denk aan 

bijvoorbeeld een anti-agingbehandeling of een acnebe-

handeling. Hoe bouw je een sterk merk rondom je eigen 

huidpraktijk?

Klanten stellen zichzelf vier vragen die je dichter bij je 

merkdoel brengen:

• Wie ben jij? Ze vragen zich af wat jouw identiteit is. Wat 

is het verhaal achter jou? Waarom doe jij wat je doet?

• Wat ben jij? Hier zitten vragen achter als: welke 

betekenis heeft jouw merk voor klanten? Wat is de 

relevantie voor hun leven en de wereld? Welke impact 

en invloed heb je op het leven, werk en bedrijf van je 

klanten?

• Wat denkt en voelt de klant over jou? Hierbij kun je 

denken aan onderliggende vragen als: welke as-

sociaties heeft de klant bij jou? Wat zou de reden of 

overweging zijn om bij jou je producten en/of diensten 

te kopen? 

• Hoe zit het tussen jou en de klant? Dit zit écht in de 

kern van de klant, denk hierbij aan het onderbe-

wustzijn. In hoeverre wil de klant een relatie met jou 

opbouwen? 

Helaas zijn er veel schoonheidsspecialisten totaal niet 

zichtbaar voor hun fans. En ja, als niemand of weinig 

mensen van jouw geweldige kennis en gaven iets 

afweten, dan is jouw business geen succes. Hoe pak je 

het dan wel aan? Graag deel ik vier gouden tips om je 

huidpraktijk naar een next level te brengen! 

1. Zorg dat jouw klanten zich met jou kunnen identifice-

ren. Je moet eigenlijk zo herkenbaar voor ze zijn, dat ze 

jou in een hokje in hun brein kunnen stoppen. Zorg dus 

dat je altijd positief en helder overkomt. Maak meteen 

duidelijk welk pijnpunt (bijvoorbeeld rimpels, onzeker-

heid) jij oplost en wat jouw dienst (anti-aging behande-

ling) of product (anti-aging crémes) hen oplevert. 

2. Zorg snel voor een duidelijke waarde en betekenis van 

jouw merk voor hun leven, werk, bedrijf, gezondheid etc. 

En besef dat mensen emotionele wezens zijn. Je appel-

leert aan tastbare en ontastbare ervaringen en associa-

ties die belangrijk zijn in het leven van je ideale klant.

3. Zorg ervoor dat jij toegevoegde waarde hebt voor 

hun leven en de maatschappij. Welke relevantie heb jij 

voor je klanten? Waarom doe jij er voor hen toe? 

4. Ga aan de slag met die marketingcommunicatiemid-

delen die uiting geven aan jouw toegevoegde waarde 

en betekenis voor de wereld van je klanten. Hiermee 

creëer je een intense en actieve loyaliteit tussen jouw 

merk en je klanten.

Daag jezelf uit door jezelf de volgende vragen te stellen:

• Ken jij de problemen en verlangens van jouw klant?

• Hoe effectief werkt jouw dienst of product?

• Welke bijdrage kan jouw levensverhaal leveren aan 

het verbeteren van andermans leven?

• In hoeverre is jouw kennis van meerwaarde voor klan-

ten ten opzichte van de concurrentie?

• Hoe overstijg je de verwachtingen van je klanten?

• Hoe betrokken ben je bij je klanten en je klanten bij 

jou?

Heel veel succes en geloof in jezelf!

Sharon Hoppener
Marketing-deskundige

Marketing

Vier super 
strategieën 

3 6 S C H O O N H E I D S S P E C I A L I S T  N O . 1 0


