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Valentijnsdag komt er weer aan en jij vraagt je waarschijnlijk af hoe jouw bedrijf
daar optimaal gebruik van kan maken. Valentijnsdag is meer dan een
gecommercialiseerde feestdag voor de verkoop van teddyberen en chocolade. Het
is een kans om jouw klanten en werknemers te laten zien hoeveel ze voor je
betekenen. In dit artikel bespreken we enkele strategieën om van Valentijnsdag een
leuke ervaring te maken voor alle betrokkenen - inclusief jijzelf!

Plan vooruit door een tijdlijn te ontwikkelen van taken in de aanloop naar
Valentijnsdag. Hierbij kun je denken aan het uitzoeken van geschenken
voor werknemers en klanten, het maken van marketingmateriaal zoals
advertenties of coupons voor je website of social-media pagina's, het
verkrijgen van offertes van leveranciers voor benodigdheden (zoals
bloemen) en het klaarstomen van jouw werknemers. Vergeet niet de
voltooide taken af te vinken!
Zorg ervoor dat elke afdeling haar individuele verantwoordelijkheden in
verband met deze feestdag begrijpt; ze moeten niet alleen weten wat die
taken zijn, maar ook hoe ze in het totaalplaatje passen en hoeveel tijd ze
elke dag moeten uittrekken tot 14 februari weer om de hoek komt kijken!

Vooruit plannen is heel belangrijk voor elk bedrijf, maar vooral op
Valentijnsdag. Dit is een tijd waarin veel bedrijven enorme pieken in
bestellingen zien en daarom is het goed om voorbereid te zijn met een
effectieve strategie en planning.

Deze stappen moet je nemen:

Introductie

Vergeet niet vooruit te plannen

Op Valentijnsdag is het belangrijk ervoor te zorgen dat je werknemers zich
gewaardeerd voelen. Dit kun je doen door ze te belonen met een dag (of een paar
uur vrije tijd), of misschien zelfs met een feestje! Zelfs als je op deze dag niets
speciaals voor ze doet, vergeet dan niet dat ze nog steeds belangrijke leden van je
team zijn en zorg ervoor dat iedereen zich het hele jaar door op zijn eigen manier
gewaardeerd voelt.

Beloon je werknemers



Je hoeft geen snoep te kopen. Voel je er niet toe verplicht, alleen omdat dit een
standaard Valentijns-tip voor bedrijven is. In plaats daarvan kun je jouw
werknemers een cadeaubon geven voor een diner of bioscoopkaartjes. Als je
liever niet uitgeeft aan een diner, kun je ze altijd een cadeaubon voor de spa
geven!

Alle benodigde materialen en gereedschappen (waaronder scharen en
lijm)
Ruimte in de opslagruimte voor extra artikelen die door klanten worden
gekocht
Tijd vóór de normale sluitingstijd - en zelfs daarna indien nodig - om zoveel
mogelijk projecten te voltooien.

Het belangrijkste bij het plannen van Valentijnsdag is om aandacht te besteden
aan details. In de haast van bestellingen en last-minute voorbereidingen kan
het gemakkelijk zijn om een paar belangrijke stappen te vergeten die het
resultaat van je bedrijf op deze speciale dag kunnen maken of breken.
Zorg ervoor dat je voldoende personeel bij de hand hebt met alle benodigde
apparatuur, waaronder:

Nu je jouw werknemers het alles hebt gegeven wat ze nodig hebben, is het tijd
om ze wat richting te geven. Op dit moment zouden ze in een positie moeten zijn
waarin ze individuele taken op zich kunnen nemen en deze zelfstandig kunnen
uitvoeren. De volgende stap is hen vertellen wat die taak is en ervoor zorgen dat
jullie het eens zijn over wat er moet gebeuren en waarom dat moet gebeuren.
Als je begint met een plan maar geen duidelijke boodschap voor je teamleden
hebt, kan het snel een rommeltje worden. Zorg ervoor dat iedereen weet
waarom hun werk zo belangrijk is, door ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt
hoe het in het grotere plaatje past.

Geef ze iets te doen

Besteed aandacht aan de details

Voel je niet verplicht om snoep te kopen



Bedenk hoe jouw bedrijf de feestdag kan vieren.
Bedenk hoe je de feestdag speciaal kunt maken voor je werknemers.
Bedenk hoe je de feestdag speciaal kunt maken voor je klanten.

Deze aanpak kan ook heel geschikt zijn voor andere feestdagen, dus:

De feestdag van de liefde is een moment om de warmte van jouw bedrijf voor je
klanten, werknemers en gemeenschap te tonen. De beste manier om dit te
doen? Verspreid de liefde!
Je kunt beginnen met het uitnodigen van klanten in je bedrijf voor een
rondleiding over wat jouw bedrijf speciaal maakt. Laat ze zien waar ze informatie
kunnen vinden over nieuwe producten of diensten die hen kunnen helpen. Regel
hapjes of drankjes voor je medewerkers en organiseer een moment waarop ze
elkaar nog beter kunnen leren kennen - en vergeet de muziek niet!
Als jouw bedrijf groot genoeg is, overweeg dan om een jaarlijks personeelsfeest
te organiseren waarbij iedereen (met hun familie) samenkomt om samen
Valentijnsdag te vieren en te genieten van elkaars gezelschap en van alle leuke
activiteiten die je van tevoren hebt gepland. Dit zal het moreel van de
werknemers, die vele uren hard hebben gewerkt om de bedrijfsdoelen te
bereiken, ten goede komen; het zal hen er ook aan herinneren waarom ze deze
specifieke werkplek hebben gekozen boven andere toen ze op zoek waren naar
een baan - en hopelijk inspireren diezelfde gevoelens later weer wanneer de
zaken niet zo soepel verlopen!

Verspreid de liefde!

Bedenk hoe dit niet alleen van toepassing is op
Valentijnsdag, maar op elke feestdag



Nu je weet hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw bedrijf klaar
is voor Valentijnsdag, is het tijd om aan de slag te gaan!
Neem deze tips en ga ermee aan de slag. Als het erop
aankomt, is het belangrijkste om plezier te hebben en te
genieten van de feestdag. Wat is er immers mooier dan
de liefde!

Conclusie
 

Hier vind je ons!

https://www.instagram.com/qeldbedrijfsleningen/
https://www.linkedin.com/company/qeld-bedrijfsleningen/posts/?feedView=all
https://www.facebook.com/QeldZakelijk/
https://www.qeld.com/home?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=search_nl_brand&utm_term=qeld&gclid=Cj0KCQiAic6eBhCoARIsANlox87WN_rR9JJC6ONjbiGnc6lTwNUrsD9WIoWxeFmdDs5NpXs1a6V_EjMaAp33EALw_wcB

