Kansenanalyse
Voor ondernemers en ondernemende leiders

Beschikbare
middelen

Wat verandert er bij
je doelgroep en in
Nederland?

Denk aan:

Denk aan:

• Personeel

• Mensen werken thuis

• Cash

• Mensen hebben meer tijd

• Pand(en)

beschikbaar

• Diensten,

• Afspraken zijn online

• Kennis

• Kinderen gaan niet naar

• Ervaring

school

• Vervoermiddelen

• Partners zijn meer bij elkaar

• Marketing

• Bedrijven gaan digitaal

• Etc.

• Meer vraag naar essentiële
producten
• Huis & tuin wordt opgeknapt
• Kinderen moeten zich
vermaken

De keuze is aan jou. Zoek de verbanden tussen
wat jij biedt en wat je ziet veranderen. Benoem
dat in je marketingboodschap of ontwikkel een
nieuw product. En lukt dat niet: ga aan de slag
met langetermijnplannen.

• Etc.

Wat zijn je langetermijnplannen?
Denk aan:
• Groot onderhoud

• Updates van systemen

• Nieuwe website

• Opknappen kantoor

• Renovaties

• Nieuwe huisstijl, etc.

www.flexeteers.nl

Kansenanalyse (invulvoorbeeld vakantiepark)
Voor ondernemers en ondernemende leiders

Beschikbare
middelen

Wat verandert er bij
je doelgroep en in
Nederland?

• Vakantiebungalows • WIFI,

• Mensen werken thuis

Natuur • Veel persoonlijke

• Afspraken voornamelijk

ruimte / privacy • (Beperkte)

online • Kinderen willen

Receptie • Schoonmaakdienst

spelen (maar met klein risico)

• Marketingpersoneel

• Ouders en ouderen willen

• Gezonde cashflow

een eigen terrein • Grote

• Sanitair per bungalow

behoefte aan ontspanning

• Privé parkeerplaatsen

• Belangrijke hygienische

• Etc.

wensen • Mogelijkheid om
veilig buiten te zijn • Etc.

Wat zijn je langetermijnplannen?
• Onderhoud zwembad • Vegen van schoorstenen • Gras inzaaien • Etc.

De keuzes die dit vakantiepark op basis van
deze informatie kan maken:
• het ontwikkelen van aanbod voor ‘thuiswerken’ vanaf het
vakantiepark, de kinderen kunnen het bos in,
• een campagne op ouderen richten,
• iedereen bij de entree op lichaamstemperatuur controleren,
• langetermijnplannen uit gaan rollen, etc.

www.flexeteers.nl

Kansenanalyse (Nu zelf aan de slag!)
Voor ondernemers en ondernemende leiders

Beschikbare
middelen

Wat verandert er bij
je doelgroep en in
Nederland?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Wat zijn je langetermijnplannen?
•

•

•

•

•

•

De keuze is aan jou

Zoek je hulp bij de realisatie van je
plannen? De Flexeteers staan klaar
voor marketing en communicatie.

T 088 - 777 90 77
info@flexeteers.nl
www.flexeteers.nl

