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In deze HOW TO behandelen we het See Think Do Care Model van Google

en geven we een handvat om deze in de praktijk toe te passen .  

 

Na deze HOW TO :  

Heb je inzicht in het See-Think-Do-Care-model

Kun je het inzicht hierover vertalen naar de praktijk .

Door welke fases gaat jouw publiek heen als ze in aanraking komen met

jouw merk? Komen ze net voor het eerst in aanraking met ,  of zijn ze al

trouwe bekende? Om jouw publiek zo goed mogelijk van dienst te zijn is

het belangrijk om je boodschap af te stemmen op de fase waarin het

publiek zich bevindt .  Google heeft hiervoor een handig model uitgevonden

dat kaders geeft aan deze fase .  Het See-Think-Do-Care model .

 

Het model bestaat uit 4 fases

See – (bekendheid) Eerste contact 

Think – (overweging) Publiek erkent behoefte

Do – (actie) Aankoop vindt plaats

Care – (behoud) Vergroot klantwaarde

 

See | In deze fase wordt het publiek bewust van jouw bestaan .  Ze raken

bekend met het aanbod dat jij te bieden hebt .  Hoe zorg jij dat je opvalt?

Inzet: In deze fase is het van belang vooral te verspreiden in de breedte .  Zet

in op meerdere kanalen ,  dit kan zowel online als offline .  

Middelen: Als het kanaal is bepaald ga je nadenken over welk middel je in

gaat zetten op dit kanaal .  Denk goed na en onderzoek hoe en welke

middelen het best werken op bepaalde kanalen ,  welke middelen (type

content) vallen jou op? Ieder kanaal heeft zo zijn eigen voorkeur aan type

content .  

 

Think | Nu het publiek bekend is met jou ,  wil jij ze graag blijven boeien

zodat ze jouw aanbod in overweging zullen nemen .  

Inzet: In deze fase maak je gebruik van de kennis die je op hebt gedaan in

fase 1 (see). Welke kanalen werken goed ,  welke werken minder? Welke

content/middelen werkte goed? Daarnaast ga je op zoek naar manieren op

je publiek te blijven interesseren en inspireren .  Probeer vertrouwen op te

wekken .  Wat inspireert jouw publiek ,  wat vinden zij interessant ,  wat is hun

behoefte en waar vinden ze deze informatie?

 

Do | Al die inspanning is niet voor niets geweest ,  je publiek gaat in op je

aanbod !  Maak het ze zo gemakkelijk mogelijk .  Welk proces moeten ze

doorlopen om gebruik te kunnen maken van jouw aanbod? Hoe kan dit

proces zo optimaal mogelijk verlopen?

 

Care | Wat maakt een ervaring met jouw (merk?) nou zo prettig dat ze het

met anderen zouden delen? Waarvoor komt het publiek terug naar jou?

Zorg dat ook het proces na de do fase en positieve ervaring is .  Hou het

publiek aan boord .
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TOEPASSEN

Gebruik een opdracht uit de praktijk of maak gebruik van ons

voorbeeldopdracht .

 

Voorbeeldopdracht: 
Een Nederlandse zorginstelling is op zoek naar meer vrijwilligers die op

een vast moment in de maand langsgaan bij eenzame ouderen .  Er is

budget vrijgemaakt om een campagne op te zetten om nieuwe vrijwilligers

binnen te halen .  Er mag gebruik gemaakt worden van zowel online als

offline-middelen .  Tijdens een eerdere vergadering werd er al gesproken

over een eventueel pop-up event .  Hoe zorg jij ervoor dat deze

zorginstelling nieuwe vrijwilligers binnen haalt? 

 
Uitleg
Bedenk een campagne uit .  Welke middelen zet je in? Beschrijf het proces

en de output .

In het proces | Beschrijf hier waar het publiek in het proces zich bevindt .

Waar zijn ze? Wat zien ze? Wat doen ze? Wat weten ze al?

Output | Beschrijf hier wat jij als output geeft in deze fase .  Hoe speel je in

op deze fase? Welke middelen zet je in?


