
Op dinsdag 22 september 
organiseerde Febelgra in 
samenwerking met creative partner 
Lab9 de webinar ‘An offer you can’t 
refuse’ met Steven Van Belleghem. 
Een succesvol initiatief. 

Zoals de titel luidt was het thema 
van de presentatie: Hoe kan ik mijn 
klant iets aanbieden wat hij niet kan 
weigeren?

Een goed product, een goede 
service & prijs blijken niet meer 
voldoende te zijn maar eerder een 
vanzelfsprekendheid. Bedrijven 
moeten zich gaan differentiëren.  
Zij dienen zich niet enkel te 
concentreren op hun core business, 
maar moeten ook beleving 
aanbieden. En liefst ook nog pro-
actief: de leukste en de snelste te zijn.

En ook de perfect werkende digitale 
interfaces met gebruiksgemak 
zijn ondertussen de nieuwe norm 
geworden. De klant is het immers 
al gewoon om met een simpele klik 
producten te bestellen tegen een nog 
kortere levertijd. 

Het wordt dan ook belangrijk om als 
bedrijf een actieve rol te spelen in de 
‘life-circle’ van de klanten.  
Je moet weten wat ze verwachten 
en hier als bedrijf op inspelen, door 
je telkens opnieuw te heruitvinden. 
Zo heeft Mc Donalds de laatste jaren 
reeds een transformatie ondergaan 
in hun restaurants (bv. schermen om 
digitaal te bestellen) en ze willen 

hun dienstverlening nog naar een 
hoger niveau tillen door gebruik te 
maken van de data die ze ontvangen 
van klanten via hun corporate 
app. In de toekomst wensen ze een 
gepersonaliseerde menukaart aan 
te bieden in de drive-in, telkens 
aangepast aan de smaak van de 
klant.

Bovendien dien je als bedrijf ook 
voorbereid te zijn om op het gepaste 
moment snel te kunnen schakelen. 
Zo breidde het Amerikaanse bedrijf 
Panerabread tijdens de lockdown 
hun leveringsdienst van broodjes en 
salades in 2 weken verder uit naar een 
digitale supermarkt. De schaarste aan 
voeding in de supermarkten konden 
zij opvangen door hun leveringsdienst. 

De boodschap is: denk mee met je 
klant en win hun vertrouwen door 
net dat tikkeltje meer service aan te 
bieden. En ook al ben je iets duurder 
dan je concurrent, toch zullen ze 
blijven terugkomen. 

Zo laat Smartphoto het album van 
zijn klant gratis herdrukken wanneer 
er een foutje is geslopen in een tekst. 
Op die manier wint men het hart van 
zijn klant.

De consument verwacht ook meer 
en meer van een bedrijf dat ze een 
maatschappelijke rol spelen door 
problemen aan te pakken op het 
vlak van klimaat, gezondheidszorg 
en mobiliteit.  En waar kan men beter 
starten dan binnen zijn eigen bedrijf. 

Een mooi voorbeeld uit de grafische 
sector is het Holygrail project van 
Verstraete in mould labels: een 
baanbrekende sorteertechnologie 
die ervoor zorgt dat plastiek kan 
hergebruikt worden. 

Als je als bedrijf erin slaagt om aan 
al deze voorwaarden te voldoen dan 
bouw je zeker aan een ‘offer that the 
client can’t refuse’.

AC T I V I T E I T E N

Review van 
de Febelgra – 
Lab9 webinar:  
‘An offer you 
can’t refuse’

Wie het webinar heeft gemist of 
het nog een keer opnieuw wenst 
te bekijken, kan de live streaming 
terugvinden op onze website. 
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