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Doel en werkwijze van de VIP-variant

Je merkt in het contact met een klant dat daar vooral de
behoefte ligt. ‘Ik heb nog iets anders voor je wat ik alleen aan een
select aantal mensen aanbied omdat ….’
Of omdat je gewoon wat extra omzet kunt gebruiken en er
ruimte voor hebt in je agenda.

Een VIP-dag of dagdeel.
Een onvergetelijke ervaring.
Een service waarbij je iets uit handen neemt (done-for-you).

Doel: een high ticket aanbod van je (standaard) aanbod voor een
hogere prijs dan je gebruikelijk vraagt.

Er zijn altijd mensen die meer diepgang of meer van jouw aandacht
willen en daar ook meer geld voor over hebben. Sterker nog, ze doen
wellicht nu niet mee omdat je die kans misschien niet biedt. 
Dit zijn mensen die graag gaan voor VIP: extra service, persoonlijk
contact en extra comfort etc.

Het is dan slim om zo’n VIP-variant te ontwikkelen die je zo nu en
dan uit de ‘kast’ haalt wanneer:

Je kunt hierbij denken aan:

De bedoeling van zo’n VIP-variant of high ticket aanbod is dat de
klant meer waarde krijgt, meer van jou krijgt, maar jij er ook meer
voor betaald krijgt. 
Dit tarief mag echt een stuk hoger liggen dan wat je normaal
gesproken vraagt, als je maar goed over de toegevoegde waarde
nadenkt in het belang van jouw klant.

Er zijn 2 manieren om dit te lanceren:

Als je zelf een idee hebt wie daarvoor in aanmerking kunnen
komen of mogelijk interesse hebben, kun je bellen of een
persoonlijk bericht sturen (persoonlijke e-mail, appje of dm).

Je kunt er ook voor kiezen om dit aanbod per post te sturen
(bijv. in een gouden enveloppe). En dan op zo’n manier
verwoorden dat zij voelen dat jij hen speciaal geselecteerd
hebt. Post valt op, maar ook de persoonlijke aandacht die er
dan achter schuilgaat, komt vaak heel goed over.
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