Personal Branding
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je klanten wil aantrekken en een groep

enthousiaste Íans achter je wil scharen, dan
moet je vertrouwen creëren Het vertellen
van een verhaal is een belangrijke manier
om dit vertrouwen te scheppen Vertel
jouw verhaal op een authentieke manier
en de mensen zullen aan ie lippen hangen'

Onze beroemdheden weten alles over
storytelling, niet alleen wat betreÍt hun eigen verhalen maar ook de verhalen in hun
songs. Luister maar eens naar de liedjes van
Stromae en je zal begrijpen wat ik bedoel'

Bij Personal Branding lijkt het alsof 1e op
jezelf focust, Niets is minder r'vaar' Je moet
weten wie je ideale klanten ziln en tvai ;e
hen te bieden hebt als antwoord op hur
problemen en behoeftes Je moet een n"anier vinden om te connecteren met 1e doelpubliek. Anders vinden ze geen aansluittng
op jouw Personal Brand en zullen ze nooit
klant worden.
Metallica had dit vorige zomer goed begrepen. Ze vroegen aan hun fans om hun
iavoriete songs aan te vragen Hun setlist
werd dus volledig bepaald door de fans'
En sommige geluksvogels konden zelfs op
het podium komen voor en meezingertje'
lk durf erom te wedden dat ze sindsdien
een extra schare wild enthousiaste fans
hebben.
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Tonen wie 1e bent, is van het allergrootste
belang in Personal Branding. Oké, het is uiteraard belangrijk dat 1e een meester bent
in wat je doet, dat ie een expert bent Maar
dat maakt van jou nog geen beroemdheid'
Je moet ook je Personal Brand op een au-

thentieke manier verpakken en communiceren. Dit betekent ook dat je niet de
persoon moet ziin 'die het allemaal weet';
mensen kopen niet graag van mensen die
doen alsof ze het allemaal weten, ze kcpen liever van experten die niet bang zl'"
te tonen. Er schr-'':. e e -

hun kwetsbaarheid
grote overtuigingskracht in het tcre- a-a:'l: =l
kwetsbaarheid. Kijk n aa'eeÍ:
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Tal( met Brene Brown ove'r.
Heel mooi.
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Wat maa,.: -3- -- :' ,'.:l'cili zou ik van
(cc:.'.:, ) -cu\\i uniek verjou iels
kooparg-^-;':. -:= i' 'agen waar je
een antlvoord co c :'- -e v nden als je een

goede en oltjvence 'roruk ','vil maken op je
verschil[otentiele k]anier. \'\rai 'naakt lou
jouw
concurrenten'
van
lend? Verschillend
lk hoop dat 1e daar al aan gedacht hebt!

) "le moet een manier

vinden 0m te connecteren
met je doe publiek. Anders vinden ze geen
.uniluiting op louw Personal Brand en worden ze
nooit klant."

Stromae alleszins wel, hil is gewoonweg
verschillend. Luister naar zijn songs, bekilk
zijn optredens en geniet van zrjn kleurrijke

outÍits... Uniek!
lk zou kunnen doorgaan met andere kenmerken zoals passie, meerwaarde, creativi-

teit, focus en kwaliteiten maar het is aan
jullie nu, mensen. Vertel! I bet you look
good on the dance floor, die ik volledig aan
jullie
fullie overlaat. lk ben er zeker van dat
het daar laten swingen. '

